
20cm DVI naar VGA Verloopkabel - DVI-I Mannetje naar VGA Vrouwtje

Productcode: DVIVGAMF8IN

De 20 cm lange DVIVGAMF8IN DVI naar VGA Kabel wordt gebruikt om een mannelijke DVI-connector 
om te zetten naar een vrouwelijke VGA-connector voor het aansluiten van een beeldscherm op een pc 
of Mac® met DVI-I-uitgang.

De door de dongle toegevoegde vrouwelijke VGA-aansluiting bevindt zich op ca. 20 centimeter van de 
DVI-uitgang, wat de belasting vermindert en schade aan de DVI-connector voorkomt, terwijl andere 
vrije poorten hierdoor minder snel kunnen worden geblokkeerd.

De adapter van mannelijke DVI naar vrouwelijke VGA is uitgevoerd in materiaal van goede kwaliteit 
om een hoge betrouwbaarheid zeker te stellen en wordt geleverd met levenslange garantie door 
StarTech.com.

<b>Let op:</b> Dit product is bedoeld voor de verbinding tussen DVI-I- en VGA-apparaten. Als uw 
apparaat is voorzien van een DVI-D-connector, gebruik dan de Hoge Resolutie Video DVI naar VGA 
Converter DVI2VGACON.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Sluit een VGA-monitor aan op een DVI-videokaart



Eigenschappen

• DVI-I (mannetje) naar VGA (vrouwtje)

• 20 cm lange kabel

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Active or Passive 
Adapter

Passief

Connectormateriaal Nikkel

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

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

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

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur -5°C to 45°C (23°F to 113°F)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Draaddikte 28 AWG

Kabellengte 8.0 in [203.2 mm]

Lengte product 8.0 in [20.3 cm]

Breedte product 1.6 in [4.1 cm]

Hoogte product 0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product 2.4 oz [69.0 g]

Verpakkingsinform
atie



Verpakkingsaantal 1

Package Length 11.4 in [29.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.4 in [3.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.6 oz [74.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 20cm DVI naar VGA Verloopkabel - M/F

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


