
Mini DisplayPort till DVI videoadapter - Svart Mini DP till DVI - 1920x1200

Produkt ID: MDP2DVI3

MDP2DVI3-adaptern för anslutning mellan Mini DisplayPort® och DVI-D låter dig ansluta din 
videokälla med Mini DisplayPort (som t.ex. någon av dina MacBook® eller Microsoft® Surface™ 
Pro-enheter med mDP) till en DVI-monitor, -projektor eller -skärm och du slipper kostnaden av att 
uppgradera till en skärm med Mini DisplayPort.

Kompatibel med Intel® Thunderbolt™ och när den ansluts direkt till en kompatibel DisplayPort över 
en Thunderbolt™ I/O-port stödjer adaptern även upplösningar upp till 1920x1200 (WUXGA) på 
displayen eller projektorn och uppfyller alla HDCP-standarder.

MDP2DVI3 är en passiv adapter som kräver en DP++-port (DisplayPort++), vilket betyder att DVI- 
och HDMI®-signaler också kan passera genom porten.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

• Anslut din befintliga DVI-bildskärm till en Mini DisplayPort-utenhet

• DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm



Funktioner

• Stödjer upplösningar upp till 1920x1200 (WUXGA) och HDTV-upplösningar upp till 1080p

• Kabeladapter som är lätt att använda utan någon programvara

• Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal

• SCREW LOCKING DVI: Mini DisplayPort to DVI display adapter supports DVI screw locking cable to 
prevent cable from coming loose or accidental disconnection from DVI displays/projectors | Tested 
with DVI cables up to 25ft | mDP male to DVI female connector

• EASY TO USE: With no software or drivers required, the Mini DP to DVI converter works with any OS 
including Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like TB1/TB2 MacBooks with 
Mini DisplayPort

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Passiv

AV-ingång Mini DisplayPort - 1.2

AV-utgång DVI-I (Digital Only) - Single-Link

Audio Nej

Prestanda

Maximal digital 
upplösning

1920x1200 / 1080p

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer DVI - No Audio Support

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

2,205,691 timmar

Kontakt(er)

Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts)

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

Särskilda 
anmärkningar/krav



System- och kabelkrav DP++-porten (DisplayPort++) krävs från grafikkort eller 
videokälla för DVI- och HDMI®-signalöverföring

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Luftfuktighet 40 %-85 %RH

Utseende

Färg Svart

Kabellängd 5.1 in [13 cm]

Produktlängd 7.3 in [18.5 cm]

Produktbredd 1.6 in [40 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 0.9 oz [26.5 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.4 in [24 cm]

Package Width 6.3 in [16 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.8 oz [51 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort® till DVI-adapter

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


