DVI-D-naar-VGA actieve adapter / converterkabel - 1920x1200
Productcode: DVI2VGAE

Met de DVI2VGAE actieve DVI-D naar VGA-adapter kunt een digitale DVI-uitgang van uw desktop- of
laptopcomputer op een VGA-monitor of -projector aansluiten, waardoor de upgradekosten naar een
DVI-D compatibel scherm vervallen.
De DVI-D naar VGA adapter biedt een eenvoudige manier voor de output van door gebruikers
gegenereerde inhoud zoals presentaties en werkdocumenten en kan ook worden gebruikt om uw
productiviteit te verhogen door uw desktop uit te breiden met een secundaire monitor, waardoor de
beschikbare werkruimte wordt verdubbeld.
Deze mobiele adapter zet een DVI-bus met standaard voedingsspanning om in VGA, zonder een
externe voeding. Voor DVI-poorten met lage voedingspanning wordt een USB-kabel meegeleverd
waarmee het apparaat vanaf een willekeurige USB-voeding kan worden gevoed.
Deze actieve adapter ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en biedt een uitgebreide
oplossing voor de aansluiting van een high-definition VGA-scherm op een DVI-D-videobron.
De DVI2VGAE DVI-D-naar-VGA-adapter wordt gedekt door een StarTech.com3 jarige garantie en
gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Sluit digitale voor DVI geschikte apparaten, zoals uw laptop of desktopcomputer, aan op een
VGA-projector of -scherm

Eigenschappen
• Maximale resolutie van 1920x1200
• Geen externe voedingsadapter nodig

Hardware
Garantiebeleid

3 Years

Active or Passive
Adapter

Actief

AV-ingang

DVI-D

AV-uitgang

VGA

Audio

Nee

Maximale analoge
resoluties

1920x1200

Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

MTBF

1,654,172 uren

Type connector(en)

USB Micro-B (5-polig)

Connector A

DVI-D (25-polig)

Prestaties

Connector(en)

USB Micro-B (5-polig)
Connector B

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

Vermogensopname

1.3

Bedrijfstemperatuur

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Vochtigheid

40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Voeding

Gebruiksomge
ving

Fysieke
eigenschappen
Kleur

Zwart

Kabellengte

7.5 in [19 cm]

Lengte product

9.8 in [24.8 cm]

Breedte product

1.8 in [45.0 mm]

Hoogte product

0.6 in [15.0 mm]

Gewicht product

2.7 oz [77.1 g]

Package Length

3.5 in [88.0 mm]

Package Width

7.9 in [20.0 cm]

Package Height

0.7 in [18.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

2.6 oz [73.4 g]

Meegeleverd

DVI-D naar VGA Adapter Converter

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

61 cm USB-type A naar micro-USB type B kabel

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

