
DVI naar HDMI video adapter met USB voeding en audio - 1080p

Productcode: DVI2HD

Met deze DVI naar HDMI® kabel kunt u uw DVI-laptop of -desktop op een HDMI-scherm of -projector 
aansluiten. De adapter werkt met elke DVI-uitgang, maar bij aansluiting op uw Windows® computer, 
ondersteunt de adapter ook native USB audio, waardoor u de audio van uw computer aan het 
HDMI-uitgangssignaal kunt toevoegen.

De DVI naar HDMI adapter is gebruiksvriendelijk. De adapter heeft plug & play installatie, zodat u 
geen speciale software hoeft te laden of downloaden, voor een gegarandeerd snelle en eenvoudige 
installatie. De adapter is ook compact, en daarom onopvallend in uw desktopconfiguratie te 
integreren, in tegenstelling tot grote DVI-adapterboxen die veel bureauruimte in beslag nemen.

Als u alleen video wilt verzenden, kunt u alleen de DVI-verbinding gebruiken. Als u zowel audio als 
video wilt verzenden, kunt u ook de USB connector aansluiten. Omdat u geen externe netadapter 
nodig hebt, hebt u alles wat u nodig hebt in één oplossing.

Deze adapter zorgt voor de hoogste videokwaliteit van uw DVI-uitgang, met ondersteuning van 
resoluties tot 1080p.

De DVI2HD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     



Toepassingen

• Maak uw verouderde DVI-apparaat compatibel met een nieuwe HDMI-tv of -projector

• Sluit een DVI-computer aan op een HDMI-scherm op uw desktop of werkstation

• Converteer DVI naar HDMI en voeg audio toe aan het HDMI-signaal

Eigenschappen

• Voeg 2-kanaals stereo audio toe aan uw HDMI-uitgang met USB audio

• Probleemloze instelling met plug & play installatie

• Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van HD-resoluties tot 1080p

• Compact en met USB-voeding voor maximale mobiliteit

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

AV-ingang DVI-D

AV-uitgang HDMI

Audio Ja

Chipsetcode LT8522EX - CM108AH

Prestaties

Maximale digitale 
resoluties

1920 x 1080p at 60Hz

Ondersteunde 
resoluties

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

Audiospecificaties 2-kanaals stereo audio

MTBF 1,102,819 uren

Connector(en)

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

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

Gebruiksomgeving

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

Opslagtemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Vochtigheid 40%-50% RV

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 7.0 in [177.8 mm]

Lengte product 9.8 in [25.0 cm]



Breedte product 1.4 in [3.5 cm]

Hoogte product 0.5 in [1.3 cm]

Gewicht product 2.4 oz [69.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.6 in [16.8 cm]

Package Width 5.8 in [14.8 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.4 oz [126.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - DVI-naar-HDMI-adapter

1 - Verkorte handleiding

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


