
DVI till VGA-kabeladapter – Svart- F/M

Produkt ID: DVIVGAFMBK

DVIVGAFMBK DVI-A till VGA-skärmadaptern (F/M) används för att konvertera en DVI-hankontakt till 
en VGA-hankontakt.

Adaptern för anslutning mellan DVI och VGA är tillverkad i material av högsta kvalitet för att garantera 
pålitlighet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Obs.: Denna produkt är avsedd för anslutningar mellan DVI-I-enheter för att skicka analoga signaler 
till VGA-enheter. Om din enhet använder en DVI-D-kontakt, se StarTech.coms DVI till 
VGA-konverterare DVI2VGACON.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Anslut en DVI-I-skärm till ett VGA-videokort (plattskärmar, projektorer och HDTV-apparater)

Funktioner

• SKÄRMADAPTER: Med den här VGA- till DVI-I-adaptern kan du ansluta enheter med en VGA-utgång 
till en DVI-skärm (stöder inte DVI-Digital-signaler eller DVI-D-kablar. Använd endast med VGA-källa 
och DVI-analoga skärmar)



• EKONOMISK ANSLUTNING: Denna VGA- till DVI-adapter är en kostnadseffektiv lösning för att 
ansluta en DVI-skärm till en dator med VGA-utgång: Den här adaptern kräver att DVI-porten på din 
videokälla eller bildskärm fungerar med analoga videosignaler. Om DVI-porten på din videokälla eller 
bildskärm använder digitala videosignaler kommer den inte att fungera med den här adaptern

• KONSTRUKTION AV HÖG KVALITET: Den här bildskärmsadaptern är utformad för att hålla länge. 
Den är tillverkad av högkvalitativa material och har en gjuten kontakt med tumskruvar för en säker 
anslutning. Stöder 1600x1200 (upplösningen beror på den anslutna kabelns kvalitet)

• PROBLEMFRI INSTALLATION: Den här VGA-han- till DVI-I-honadaptern stöder 
plug-and-play-anslutning för en snabb och enkel installation och kräver ingen ytterligare 
programvara/drivrutiner

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

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Active or Passive 
Adapter

Passiv

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kontakt(er)

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

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

Utseende

Färg Svart

Kontakttyp Rak

Produktlängd 2.1 in [5.3 cm]

Produktbredd 1.6 in [4.1 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 1.2 oz [34.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 1.3 oz [36.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - DVI till VGA-kabeladapter – Svart- F/M

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


