
DVI-D naar 2x DVI-D digitale video splitter kabel - 30 cm - M/F

Productcode: DVISPL1DD

Met de DVISPL1DD 30 cm lange DVI-D splitterkabel kunt u twee DVI-D-monitoren/schermen of 
projectoren op één DVI-D digitale video-uitgangspoort van uw computer aansluiten.

De DVISPL1DD, die wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, is een betrouwbare 
en voordelige oplossing voor configuraties met twee DVI-schermen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Zendt tegelijkertijd één DVI digitaal videosignaal naar twee DVI-D schermen

• Ideaal voor lcd-tv, lcd-projectors, plasma tv, hdtv en dvd-spelers en aansluitkasten

Eigenschappen

• DVI-SPLITTER VOOR GESPIEGELD BEELD: Bekijk twee identieke DVI-D (24-polig) beelden vanaf één 
DVI-D (24-polige) bron met deze 30 cm DVI-D naar 2x DVI-D (DVI-Digital) splitter. DVI-analoge 
signalen worden niet ondersteund

• PRESTATIES EN BETROUWBAARHEID: Deze DVI-D (M) naar 2x DVI-D (F) splitter heeft een vaste 



30cm kabel om de DVI-Digital bronconnector te ontlasten. Wij adviseren StarTech.com DVI-D kabels 
(DVIDDMM6) voor hoge prestaties en betrouwbare signalen

• FULL HD SPLITTER: Kabel geschikt voor PC's met een grafische kaart met DVI-output, en werkt 
mogelijk niet met adapters die HDMI/DP/USBC omzetten naar DVI, of docking stations; Dit is een 
passieve adapter en resoluties hoger dan 1920x1200 wordt afgeraden

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze DVI-D video splitter werd ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

• OPMERKING: Deze splitter levert twee identieke beelden met dezelfde resolutie; kan niet worden 
gebruikt om een beeld over meerdere schermen te verdelen of om verschillende beelden op elk 
scherm te tonen; het product toont hetzelfde beeld op twee schermen

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Connectormateriaal Goud

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale 
resoluties

2560 × 1600 @ 60Hz

Connector(en)

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

Connector B 2 - DVI-D (25-polig)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Dit product splitst uw videosignaal naar twee identieke 
beelden in dezelfde resolutie. Het kan niet worden 
gebruikt om een beeld over twee schermen te verdelen, 
of om op elk scherm een ander beeld weer te geven.

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Draaddikte 28 AWG

Kabellengte 1.0 ft [0.3 m]



Lengte product 1.0 ft [0.3 m]

Breedte product 1.7 in [42 mm]

Hoogte product 1.5 in [3.7 cm]

Gewicht product 5.4 oz [153 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 1.5 in [39 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.6 oz [158 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 30 cm lange DVI-D naar 2x DVI-D digitale 
videosplitterkabel - M/F

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


