
1 m Micro HDMI naar DVI kabel - Micro HDMI naar DVI adapter kabel - Micro HDMI 
Type-D apparaat naar DVI-D Single Link monitor/scherm/projector videoconverterkabel 
- duurzaam

Productcode: HDDDVIMM1M

Met de HDDDVIMM1M 1 m micro HDMI®-naar-DVI-D-kabel kunt u uw foto's en video's op uw HDMI 
micro-camera of andere mobiel apparaat (tablet, laptop etc.)  bekijken op een DVI-D-scherm of 
-projector. Als optie, om audio aan uw videopresentaties toe te voegen, kunt u onze 1 m lange, slanke 
3,5 mm stereoaudiokabel (MU3MMS) gebruiken.

De HDDDVIMM1M wordt gedekt door een levenslange garantie en is ontworpen en vervaardigd met 
het oog op maximale duurzaamheid voor betrouwbare prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Sluit uw HDMI micro- apparaten (smartphone, tablet etc.) aan op een DVI-D-scherm of –projector

Eigenschappen

• MICRO HDMI NAAR DVI KABEL: 1 m Micro HDMI male naar DVI-D (19-polig) male kabel. 
Ondersteunt Full HD 1920x1200p, 60Hz/1080p video, Single link, 3,9 Gbps bandbreedte, 24 Bpp 



(RGB) kleurdiepte

• DUURZAAM: Volledig gegoten Full HD high-speed video kabel adapter met duurzame PVC-mantel. 
Sterk en betrouwbaar. flexibele PVC trekontlasting voorkomt rafelen of schade door herhaaldelijk 
buigen of ruw gebruik. Ideaal voor commerciële omgevingen

• HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE: Micro HDMI naar DVI-converter met 32AWG draad en vergulde 
connectoren. EMI-bescherming met Al-Mylar folie verbeteren de signaalintegriteit en betrouwbaarheid 
waardoor een hogere kwaliteit video en audio geleverd kan worden.

• TOEPASSINGEN: Verbindt Micro HDMI (Type-D) apparaten: GoPro Hero/Raspberry Pi 4/camera's 
(DSLR/Video)/Nikon/Canon EOS aan uw DVI-Digitale monitor/DVI-display/projector; gebruik 
bestaande DVI-D M/M-kabel; werkt met Samsung/Dell/HP/Acer/LG-monitoren

• SPECIFICATIES: 1 meter, zwart, HDMI male (Type-D/Micro) naar DVI-Digital (19-polig) female, 
vergulde connectoren, 30 AWG, 5 mm buitendiameter, PVC Mantel, EMI-bescherming: Al-Mylar folie 
met 85% koperen vlechtwerk

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Active or Passive 
Adapter

Passief

Connectormateriaal Goud

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A 1 - Micro HDMI (19-polig)

Connector B 1 - DVI-D (19-polig)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Stijl connector Recht

Draaddikte 30 AWG

Kabellengte 3.3 ft [1 m]

Lengte product 3.3 ft [1 m]



Breedte product 1.6 in [39.5 mm]

Hoogte product 0.6 in [1.6 cm]

Gewicht product 2.5 oz [71.6 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.4 in [10 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.9 oz [81.8 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1 m micro HDMI®-naar-DVI-D-kabel - M/M

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


