
DVI naar VGA Verloopkabel - Zwart - F/M

Productcode: DVIVGAFMBK

De DVIVGAFMBK DVI-A naar VGA videoadapter (F/M) wordt gebruikt voor het converteren van een 
DVI mannelijke connector naar een VGA mannelijke connector.

De DVI naar VGA adapter is gemaakt van hoogwaardige materialen voor betrouwbaarheid en wordt 
gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

NB: Dit product is bedoeld voor aansluitingen tussen DVI-I-apparaten, die een analoog signaal 
doorgeven, naar VGA-apparaten. Als uw apparaat een DVI-D connector gebruikt, raadpleeg dan DVI 
naar VGA converter van StarTech.com DVI2VGACON.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Sluit een DVI-I-monitor aan op een VGA-videokaart (monitoren, projectoren en HDTV's)

Eigenschappen

• MONITOR ADAPTER: Met deze VGA naar DVI-I adapter kunt u apparaten met een VGA output 
aansluiten op een DVI scherm (ondersteunt geen DVI-Digitale signalen of DVI-D-kabels; Alleen 
gebruiken met VGA-bron en DVI-Analoog beeldscherm of monitors)



• KOSTEN-EFFICIËNTE OPLOSSING: Voordelige oplossing voor het aansluiten van een DVI-scherm op 
een computer met VGA output; OPMERKING: Deze adapter ondersteunt alleen analoge DVI-poorten 
en geen digitale DVI-signalen.

• HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE: Dankzij gebruik van hoogwaardige materialen is deze 
monitoradapter ontworpen om lang mee te gaan; De vergrendelbare gegoten connector zorgt voor 
een veilige verbinding; Ondersteunt 1600x1200 max resolutie

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: Deze male VGA naar female DVI-I adapter kan "plug-and-play" worden 
geiïnstalleerd en vereist geen extra software/drivers

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze VGA naar DVI-I adapter werd ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Active or Passive 
Adapter

Passief

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

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

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

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Stijl connector Recht

Lengte product 2.1 in [5.3 cm]

Breedte product 1.6 in [4.1 cm]

Hoogte product 0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product 1.2 oz [34.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1



Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [9.0 cm]

Package Height 0.6 in [1.6 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.3 oz [36.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - DVI naar VGA Verloopkabel - Zwart - F/M

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


