
30 cm DVI-D till 2x DVI-D digital video splitter kabel – M/F

Produkt ID: DVISPL1DD

Med DVISPL1DD DVI-D-splitterkabeln på 30 cm kan du ansluta två DVI-D-skärmar eller -projektorer 
till en enda digital DVI-D video utdata-port på datorn.

DVISPL1DD är en tillförlitlig och kostnadseffektiv lösning för konfigurationer med dubbla DVI-skärmar 
och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Skicka en DVI digital videosignal till två DVI-D-skärmar samtidigt

• Idealiskt för användning med LCD-TV, LCD-projektorer, plasma-TV, HDTV, DVD-spelare och 
digitalboxar

Funktioner

• DVI-splitter för speglade skärmar: Visa två identiska DVI-Digital (24-stift) bilder från en enda 
DVI-Digital (24-stifts) källa med denna 30 cm DVI-D till 2x DVI-D (DVI-Digital) -splitter. DVI-Analog 
signal stöds ej.



• PRESTANDA OCH PÅLITLIGHET: Den här DVI-D-han- till 2x DVI-D-honsplittern har en inbyggd 
12-tums kabel för att avlägsna spänningen från DVI-D-källans kontakt. Vi rekommenderar 
DVI-D-kablar (DVIDDMM6) för hög prestanda och signaltillförlitlighet

• FULL HD-SPLITTER: Den här kabeln är bäst lämpad för datorer som har ett grafikkort med 
DVI-utgång och fungerar kanske inte med adaptrar som konverterar HDMI/DP/USBC till DVI eller 
dockningsstationer. Detta är en passiv adapter. Upplösningar över 1920x1200 rekommenderas inte.

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Den här DVI-D-videosplittern är designad och byggd för 
IT-proffs och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet 
runt, alla vardagar

• OBSERVERA: Splitter levererar två identiska bilder med samma upplösning. Den kan inte användas 
för att visa en bild över flera skärmar eller för att visa olika bilder på varje skärm. Produkten visar 
samma bild på två skärmar.

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Kontaktplätering Guld

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Maximal digital 
upplösning

2560 × 1600 @ 60Hz

Kontakt(er)

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

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

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Denna produkt delar upp videosignalen för att ge två 
identiska bilder med samma upplösning. Den kan inte 
användas för att visa en bild över två skärmar eller för 
att visa olika bilder på varje skärm.

Utseende

Färg Svart

Tråddimension 28 AWG



Kabellängd 1.0 ft [0.3 m]

Produktlängd 1.0 ft [0.3 m]

Produktbredd 1.7 in [42 mm]

Produkthöjd 1.5 in [3.7 cm]

Produktvikt 5.4 oz [153 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 1.5 in [39 mm]

Fraktvikt (förpackning) 5.6 oz [158 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 30 cm DVI-D till 2x DVI-D digital video splitter kabel 
– M/F

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


