
Hoge Resolutie DVI naar VGA Video Converter

Productcode: DVI2VGACON

De DVI2VGACON Hoge Resolutie DVI naar VGA Video Converter zet een DVI-D (digitaal) videosignaal 
om naar een VGA (analoog) uitgangssignaal – u bespaart tijd en geld omdat u geen nieuw digitaal 
beeldscherm hoeft aan te schaffen voor compatibiliteit met DVI-D-videokaarten of -apparaten.  Deze 
compacte adapter ondersteunt resoluties tot 1920x1200, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de 
capaciteit van uw VGA-monitor. De DVI-D naar VGA adapter is een echte plug-and-play oplossing en 
eenvoudig te installeren; verbind gewoon de DVI-D-uitgang met de adapter via de meegeleverde 
DVI-kabel en sluit vervolgens een VGA-monitor/projector aan op de VGA-poort van de adapter.  Met 
2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

Toepassingen

• Ideaal om oudere weergavetechnologie te gebruiken met een moderne signaalbron

• Sluit uw videobron met DVI (zoals een set-top box voor kabel of satelliet, dvd-speler of computer) 
aan op een VGA- of HDTV-beeldscherm

• De DVI-D naar VGA adapter zet een DVI-D video-ingang om naar een analoge VGA-uitgang. Er kan 
een DVI-bron worden weergegeven op een VGA- of HDTV-scherm via een VGA-connector



Eigenschappen

• Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200

• Compacte vormfactor

• Inclusief DVI-D-kabel van 30 cm

• DDC2B-emulatie zorgt voor compatibiliteit tussen beeldscherm en bronsignaal

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Actief

AV-ingang DVI-D

AV-uitgang VGA

Audio Nee

Prestaties

Maximale analoge 
resoluties

1920x1200

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Connector(en)

Connector A 1 - DVI-I (29-polig)

Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Uitgangsspanning 5 DC

Polariteit pin midden Positief

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 3.5 in [8.8 cm]

Breedte product 1.9 in [4.8 cm]

Hoogte product 0.9 in [2.4 cm]

Gewicht product 2.1 oz [59.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.7 in [14.6 cm]

Package Width 6.6 in [16.8 cm]

Package Height 2.5 in [6.4 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

10.1 oz [286.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - DVI naar VGA Video Converter

1 - DVI-kabel

1 - USB-naar-DC-voedingskabel

1 - Handleiding

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


