Mini HDMI till DVI-D-adapter M/F - 20 cm
Produkt ID: HDCDVIMF8IN

Behöver du ansluta din Mini HDMI® utrustade bärbara dator eller surfplatta till en digital
DVI-D-skärm? Denna Mini HDMI till DVI adapter på 20 cm är den perfekta lösningen.
Anslut din Mini HDMI kapabla bärbara dator eller surfplatta till en digital DVI skärm, TV eller projektor
och dela dina presentationer, bilder och videor. Koppla helt enkelt in en av dina hane-till-hane
DVI-D-kablar, som till exempel vår 91 cm DVI-D single-link kabel (DVIMM3) till adaptern och anslut
adaptern till enheten.
Perfekt för användning i styrelserummet, på hemmakontoret eller på affärsresan, du kan vara redo att
ansluta var du än är.
Behöver du ett sätt att lägga till audio i din presentation? Du kan använda vår 1 m 3,5 mm audiokabel
(MU3MMS).
Minska belastning och förhindra skada på enhetsporten. Kabeldesignen på 20 cm minskar
belastningen på porten och kontakterna och så blockerar den inte andra öppna portar så att de kan
användas för att ansluta andra enheter.
Adaptern får enkelt plats i datorväskan, handväskan, ryggsäcken eller annan väska och är därför det
perfekta mobila tillbehöret att ta med som handbagage. Anländ förberedd vid presentation för en
potentiell kund, föreläsning på annan plats eller när du reser till en kund.
HDCDVIMF8IN Mini HDMI till DVI-adaptern täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Anslut din Mini HDMI-utrustade mobila enhet som till exempel surfplatta, bärbar dator eller kamera
till en DVI-D-skärm eller -projektor

Funktioner
• Med 20 cm lång kabel
• Aluminiummylarfolie med flätat skydd
• Stöder en maximal upplösning på 1920x1200

Hårdvara
Garantipolicy

Lifetime

Active or Passive
Adapter

Passiv

Kontaktplätering

Guld

Kabelmanteltyp

PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning

Aluminiummylarfolie med flätning

Connector A

Mini HDMI (19-stifts)

Connector B

DVI-D (25-stifts)

Färg

Svart

Tråddimension

30/32 AWG

Kabellängd

8.0 in [20.3 cm]

Produktlängd

8.0 in [20.3 cm]

Produktbredd

1.6 in [39.5 mm]

Produkthöjd

0.6 in [15.6 mm]

Produktvikt

1.4 oz [39.6 g]

Kontakt(er)

Utseende

Förpackning
Förpackningsantal

1

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

0.4 in [10 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

1.6 oz [44.8 g]

Ingår i paketet

20 cm Mini HDMI® till DVI-D-videoadapter - M/F

Vad det är i
lådan

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

