
3 m DisplayPort till VGA-kabel - Aktiv DisplayPort till VGA-kabeladapter - 1080p video - 
DP till VGA-skärmkabel - DP 1.2 till VGA-konverterare - Låsande DP-kontakt

Produkt ID: DP2VGAMM10B

Den 3 m långa aktiva DisplayPort till VGA-konverterkabeln DP2VGAMM10B gör att du kan ansluta din 
DisplayPort-utrustade stationära eller bärbara dator direkt till en VGA-skärm eller projektor utan 
ytterligare adaptrar eller kablar - en kostnadseffektiv lösning för att göra det möjligt för din nya Mini 
DisplayPort-dator att arbeta med en äldre VGA-skärm eller projektor.

Eftersom konverterarkabeln stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 kan du dessutom 
konvertera en DisplayPort-videokälla till VGA utan att förlora videokvalitet.

DP2VGAMM10B täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

• Anslut din befintliga VGA-skärmenhet (bildskärm, projektor) till en DisplayPort-utmatningsenhet 
(stationär, bärbar dator)

• Använd VGA-bildskärmen som en andra bildskärm, ansluten till en DisplayPort-utgångsport

• Anslut en DisplayPort-dator till en VGA-projektor för presentationer eller möten i styrelserum eller 
auditorium



Funktioner

• DISPLAYPORT TILL VGA-KABEL: 3 m DisplayPort 1.2 (HBR2) kabeladapter gör att du kan ansluta en 
VGA-skärm som stöder 2048x1280, 1920x1200 & 1920x1080 (1080p) vid 60 Hz; EDID och DDC 
Pass-through säkerställer kompatibilitet mellan källa och skärm

• COMPATIBILITY: Active digital to analog converter supports DP or DP++ source w/ standard DP 
connector incl workstations, desktops (AMD/Nvidia), laptops, small form factor computers & docking 
stations

• INTEGRERAD DISPLAYKABEL: Kabeladaptern har tunn och flexibel design med adapterchip inbyggt i 
VGA-kontakten vilket minskar röran och ger en prydlig installation i kontoret, styrelserummet eller 
hemmakontoret; 3 m lång, stöder längre avstånd än traditionell VGA-kabel

• DISPLAYPORT MED LÅS OCH VGA MED SKRUVLÅSNING: DP-kontakt med låsning säkerställer en fast 
anslutning, chip inbyggt i VGA-kontakten minimerar signalförlust | Stöder VGA-skruvlåsningskabel för 
att förhindra att kabeln lossnar eller oavsiktlig frånkoppling

• ENKEL ATT ANVÄNDA: Ingen programvara eller drivrutiner krävs. DP till VGA-videokonverteraren 
fungerar med alla operativsystem inklusive Windows, Ubuntu och macOS| DP-källa till 
VGA-skärm/skärm/projektor| DisplayPort hane till VGA hane kabel

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

AV-ingång DisplayPort - 1.2

AV-utgång VGA

Audio Nej

Chipset-ID Analogix - 9832

Prestanda

Maximal kabellängd 10.0 ft [3.0 m]

Maximal analog 
upplösning

1920x1200 / 1080p (Output)

Maximal digital 
upplösning

1920x1200/1080p (inmatning)

Audio-specifikationer VGA - No Audio Support



Medeltid mellan fel 
(MTBF)

1,449,804 timmar

Kontakt(er)

Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts)

Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 40 %-85 %RH

Utseende

Färg Svart

Kabellängd 10.0 ft [3.0 m]

Produktlängd 36.0 in [91.5 cm]

Produktbredd 1.3 in [33 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 5.2 oz [148.5 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22.2 cm]

Package Width 7.8 in [19.7 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Fraktvikt (förpackning) 5.3 oz [150 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - DisplayPort™ till VGA-kabeladapter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


