
DVI naar DisplayPort Adapter met Audio - 1920x1200

Productcode: DVI2DPA

De DVI2DPA DVI-naar-DisplayPort-adapter (met 2-kanaals audio) zet een single-link DVI-D (digitaal), 
Mini-DVI of HDMI-bronsignaal met bijbehorende audio om voor gebruik op een DisplayPort-monitor.Dit 
USB-apparaat ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en biedt een eenvoudige plug-and-play installatie 
op zowel PC als Mac® voor een probleemloze werking op uw DisplayPort-beeldscherm, wat u de tijd 
en moeite bespaart uw hardware te moeten upgraden.Deze DVI-DisplayPort-adapter is complete, 
kant-en-klare oplossing inclusief alle kabels die nodig zijn voor het aansluiten van een 
DVI-D-videobron en de bijbehorende audio (3,5 mm stereo) op een DisplayPort-monitor. De adapter 
kan ook worden gebruikt op mini-DVI of Mini-HDMI-bronnen via extra kabels (apart verkrijgbaar - zie 
Accessoires).Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

Toepassingen

• Sluit de DVI- of HDMI-uitgang van uw pc aan op een DisplayPort-monitor

• Zet DVI-video met audio om naar één DisplayPort-ingang op monitoren met audioweergave

• Zet een DVI-D-uitgangssignaal met de bijbehorende audio om voor gebruik met Apple Cinema 
Displays



Eigenschappen

• Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200

• Inclusief kabels voor USB-voeding, DisplayPort en 3,5 mm audio

• Stereo-audio wordt doorgegeven aan de DisplayPort-uitgang (monitor dient DisplayPort-audio te 
ondersteunen)

• EDID-informatie wordt opgeslagen en doorgegeven

• Gevoed via USB

• Geen software of drivers nodig

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang DVI-D

3,5 mm stereoaudio

AV-uitgang DisplayPort

Audio Ja

Industriestandaarden DisplayPort 1.1a

DVI 1.0

Prestaties

Maximale digitale 
resoluties

1920x1200

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Connector(en)

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

1 - USB Mini-B (5-polig)

1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

Connector B 1 - DisplayPort (20-polig)



Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Kan worden gebrikt met HDMI-, mini HDMI- of mini 
DVI-ingang met behulp van een adapter - zie 
Toebehoren

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power-indicator

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Ingangsspanning 5 DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid 10% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zilver

Type behuizing Aluminium en kunststof

Kabellengte 24.0 in [610 mm]

Lengte product 3.0 in [76.2 mm]

Breedte product 2.5 in [63.5 mm]

Hoogte product 0.3 in [0.7 cm]

Gewicht product 7.1 oz [200 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 7.9 in [20 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]



Package Height 0.0 in [1 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.5 lb [0.2 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - DVI naar DisplayPort Adapter

1 - 3,5mm stereo audiokabel

1 - USB mini-B mannetje naar USB A mannetje kabel

1 - Displayport-kabel

1 - Handleiding

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


