
DVI naar DisplayPort adapter - USB-voeding - 1920 x 1200 - DVI naar DisplayPort 
converter - videoadapter - DVI-D naar DP

Productcode: DVI2DP2

Met deze DVI naar DisplayPort adapter kunt u een DVI videobron, zoals uw desktopcomputer, op uw 
DisplayPort (DP) scherm of projector aansluiten.

De DVI naar DisplayPort converter wordt door USB gevoed, waardoor u de vrijheid hebt om deze te 
voeden via een USB-poort van uw computer, in tegenstelling tot sommige converters waarvoor grote 
externe voedingsadapters nodig zijn. Door USB gevoede apparaten hebben geen wisselstroomcontact 
nodig, zodat u een DVI computer op een DP projector of scherm kunt aansluiten op plaatsen met 
weinig of ontoegankelijke stopcontacten, zoals uw vergaderruimte of werkplek.

De DVI naar DP adapter ondersteunt ook plug & play installatie, zodat u geen stuurprogramma's of 
software op uw computer hoeft te installeren.

Met de DVI naar DisplayPort adapter kunt u een tweede scherm via een niet-gebruikte DVI-poort op 
uw computer aansluiten. Dankzij de extra schermruimte kunt u gemakkelijker multitasken, zodat u 
efficiënter kunt werken en in minder tijd meer kunt bereiken. Deze adapter is perfect voor op kantoor 
of overal waar u documenten, spreadsheets of websites op meerdere schermen moet bekijken.

Met ondersteuning van schermresoluties tot 1920x1200 of 1080p, kunt u met de DVI naar DisplayPort 
adapter volledig profiteren van de single-link DVI-D mogelijkheden van de grafische kaart van uw 
computer.

De DVI2DP2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

Toepassingen

• Sluit uw met DVI uitgevoerde laptop of desktopcomputer aan op een DisplayPort scherm

• Gebruik op uw kantoor of op een hot desk om een tweede scherm aan te sluiten

• Deel uw DVI computer met een DisplayPort projector in een vergaderruimte of conferentiezaal

Eigenschappen

• BREDE COMPATIBILITEIT: Met deze via USB gevoede Single-Link DVI-D naar DisplayPort adapter 
kunt u uw DVI-bron op elke DisplayPort monitor, scherm of projector aansluiten; geschikt voor 
desktopcomputers, grafische kaarten en laptop docking stations met DVI-D uitgangen

• HAARSCHERP BEELD: Deze DVI mannelijke naar DisplayPort vrouwelijke adapter ondersteunt 
resoluties tot 1920x1200 bij 60Hz en biedt frisse, haarscherpe beeldkwaliteit

• MET USB-VOEDING: De geïntegreerde 20 cm USB voedingskabel kan eenvoudig op een beschikbare 
USB-poort worden aangesloten, zodat u geen externe voedingsadapter meer nodig heeft; USB-kabel 
draagt geen video- of datasignalen over

• PROBLEEMLOZE INSTALLATIE: Geen software-installatie of drivers vereist; deze DVI naar DP kabel 
is een simpele plug & play oplossing voor een gemakkelijk, gebruiksvriendelijke installatie; geschikt 
voor Windows, Linux, Chrome OS en MacOS

• IN DE BRANCHE TOONAANGEVENDE PRODUCTONDERSTEUNING: Deze DVI-D naar DP videoadapter 
heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang DVI-D

AV-uitgang DisplayPort

Audio Ja

Chipsetcode Mega Chip - STDP2600

Prestaties

Video Revision DisplayPort 1.2



Maximale digitale 
resoluties

1920 x 1200 at 60Hz

Ondersteunde 
resoluties

1920x1200

1920x1080 (1080p)

1680x1050 (WSXGA+)

1600x1200

1600x900

1440x900

1400x1050 (SXGA+)

1366x768

1360x768

1280x1024

1280x960

1280x800

1280x768 (WXGA)

1280x720p (720p)

1280x600

1152x864

1024x768

800x600 (SVGA)

640x480 (480p)

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

MTBF 1,040,762 uren

Connector(en)

Connector A 1 - DVI-D (25-polig)

1 - DisplayPort (20-polig)

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB



Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

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

Vochtigheid 40%-50% RV

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Kabellengte 10.0 in [254 mm]

Lengte product 6.8 in [17.2 cm]

Breedte product 5.6 in [14.3 cm]

Hoogte product 1.3 in [3.2 cm]

Gewicht product 5.3 oz [150.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 10.0 in [25.4 cm]

Package Width 1.3 in [34.0 mm]

Package Height 0.7 in [17.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.3 oz [64.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - DVI naar DisplayPort Adapter

1 - 61 cm USB-verlengkabel

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


