
Aktiv DVI-D till VGA-kabeladapter - 1920x1200

Produkt ID: DVI2VGAE

Den DVI2VGAE aktiva adaptern för anslutning mellan DVI-D och VGA låter dig ansluta en digital 
DVI-utgång från din stationära eller bärbara dator till en VGA-skärm eller -projektor så att du slipper 
kostnaden av att uppgradera till en DVI-D-kompatibel skärm.

DVI-D-till-VGA-konverteraren är ett enkelt sätt att leverera användargenererat innehåll som t.ex. 
presentationer eller dokument och kan även öka din produktivitet genom att utöka skrivbordet till en 
sekundär skärm och fördubbla arbetsutrymmet.

Denna bärbara adapter konverterar en vanlig strömförsörjd DVI-buss till VGA utan någon extern 
strömkälla. För DVI-portar med låg ström medföljer en USB-kabel som kan strömförse enheten från 
en USB-strömkälla.

Denna aktiva adapter har stöd för upplösningar på upp till 1920x1200 (WUXGA) och är en omfattande 
lösning för anslutning av en VGA-skärm med HD-upplösning till en DVI-D-videokälla.

DVI2VGAE adaptern för anslutning mellan DVI-D och VGA täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och 
gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning



• Anslut digitala DVI-kapabla enheter, t.ex. din bärbara eller stationära dator, till en VGA-projektor 
eller -skärm

Funktioner

• Maximal upplösning på 1920x1200

• Ingen extern strömadapter behövs

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

AV-ingång DVI-D

AV-utgång VGA

Audio Nej

Prestanda

Maximal analog 
upplösning

1920x1200

Stöd för widescreen Ja

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

1,654,172 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) USB Micro-B (5-stifts)

Connector A 1 - USB Micro-B (5-stifts)

1 - DVI-D (25-stifts)

Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Ström

Strömförbrukning 1.3

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)



Luftfuktighet 40 %-85 %RH

Utseende

Färg Svart

Kabellängd 7.5 in [190 mm]

Produktlängd 9.8 in [24.8 cm]

Produktbredd 1.8 in [4.5 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 2.3 oz [65.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 0.6 in [1.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.3 oz [65.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - DVI-D till VGA-adapter

1 - 610 mm USB type A till micro USB type B-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


