1,8 m DisplayPort naar VGA adapter converter kabel - DP naar VGA 1920x1200 - zwart
Productcode: DP2VGAMM6B

Met de DP2VGAMM6B 1,8 m lange, actieve DisplayPort naar VGA converterkabel kunt u uw voor
DisplayPort geschikte desktop of laptop direct aansluiten op een VGA-scherm of -projector zonder
extra adapters of kabels - een voordelige oplossing waardoor u uw DisplayPort-computer samen met
een ouder(e) VGA-scherm of -projector kunt gebruiken.
Omdat de converterkabel videoresoluties tot 1920x1200 ondersteunt, kunt u bovendien een
DisplayPort-videobron op VGA aansluiten zonder de videokwaliteit op te offeren.
De DP2VGAMM6B wordt gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange
technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Sluit uw bestaande VGA-scherm (monitor, projector) aan op een DisplayPort-uitvoerapparaat
(desktop, laptop)
• Gebruik uw VGA-scherm als een tweede scherm, aangesloten op een DisplayPort-uitvoerapparaat
• Sluit een DisplayPort-computer aan op een VGA-projector voor presentaties of bijeenkomsten in een
vergaderruimte of auditorium

Eigenschappen

• Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p
• Plug & play-installatie
• Actieve DisplayPort naar VGA conversie
• LATCHING DISPLAYPORT & SCREW LOCKING VGA: Latching DP connector ensures a solid host
connection, and chip built into VGA connector minimizes signal loss | Supports VGA screw locking
cable to prevent cable from coming loose or accidental disconnection
• EASY TO USE: With no software or drivers required, the DP to VGA video converter cable/cord works
with any OS including macOS, Windows & Ubuntu | DP Source to VGA Monitor/Display/Projector|
DisplayPort Male to VGA Male Cable

Hardware
Garantiebeleid

3 Years

Active or Passive
Adapter

Actief

AV-ingang

DisplayPort - 1.2

AV-uitgang

VGA

Audio

Nee

Chipsetcode

Analogix - 9832

Maximale kabellengte

6.0 ft [1.8 m]

Maximale analoge
resoluties

1920x1200 / 1080p (Output)

Maximale digitale
resoluties

1920x1200 / 1080p (Input)

Audiospecificaties

VGA - No Audio Support

MTBF

1,449,804 uren

Connector A

DisplayPort (20-polig)

Connector B

VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Prestaties

Connector(en)

Gebruiksomge

ving
Bedrijfstemperatuur

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid

40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart

Kabellengte

6.0 ft [1.8 m]

Lengte product

6.0 ft [1.8 m]

Breedte product

1.4 in [35 mm]

Hoogte product

0.6 in [15 mm]

Gewicht product

3.7 oz [103.7 g]

Package Length

8.7 in [22 cm]

Package Width

7.7 in [19.5 cm]

Package Height

0.8 in [20 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

4.5 oz [128 g]

Meegeleverd

DisplayPort™ naar VGA adapterkabel

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

