
20cm HDMI naar DVI-D Video adapter kabel - M/F

Productcode: HDDVIMF8IN

De HDDVIMF8IN HDMI® naar DVI-D Verloopkabel is voorzien van een mannelijke HDMI-connector en 
een vrouwelijke DVI-D-connector en zorgt voor compatibiliteit middels een bidirectionele verbinding 
tussen HDMI- en DVI-D-apparaten.

De HDMI naar DVI verloopkabel is 20 cm lang, wat belasting op de aansluitingen verlaagt, schade aan 
de kabel voorkomt en het risico vermindert dat andere nabijgelegen poorten worden geblokkeerd.

De hoogwaardige kabel is ontworpen en vervaardigd voor een betrouwbare HDMI-naar-DVI-verbinding 
en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Sluit uw HDMI®-laptop aan op een DVI-monitor

Eigenschappen

• 1x HDMI® mannetje, 1x DVI-D vrouwtje

• 20 cm lange kabel



• Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

• PLUG AND PLAY : Ce câble adaptateur 1080p ne nécessite aucun pilote, vous pouvez donc être sûr 
qu'il fonctionnera avec n'importe quel ordinateur portable

• SUPPORT DE L'INDUSTRIE : StarTech.com offre une garantie à vie et un support technique gratuit à 
vie sur ce produit, et a été le choix des professionnels de l'informatique et des entreprises depuis plus 
de 30 ans

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Active or Passive 
Adapter

Passief

Connectormateriaal Goud

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale 
resoluties

1920x1200

Connector(en)

Connector A 1 - HDMI (19-polig)

Connector B 1 - DVI-D (25-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur -5~+70

Opslagtemperatuur -10~+80

Vochtigheid 0~70%

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 [4.0 cm]

Hoogte product 0.4 in [1.0 cm]

Gewicht product 1.3 oz [36.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.4 oz [41.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 20cm HDMI® naar DVI-D Video Verloopkabel - M/F

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


