
Mini DisplayPort naar Dual-Link DVI adapter - USB powered - zwart

Productcode: MDP2DVID2

Met deze Mini DisplayPort naar Dual-Link DVI adapter kunt u uw mDP-apparaat (MacBook, MacBook 
Pro, MacBook Air etc.) op elk DVI scherm, inclusief tv's en Apple Cinema Display HD, aansluiten, 
waardoor u de aanschafkosten van een voor Mini DisplayPort geschikt beeldscherm kunt besparen.

Met zijn compact, lichtgewicht design is de Mini DisplayPort naar DVI-D adapter een handig 
reisaccessoire voor uw Surface Pro of Ultrabook, omdat deze gemakkelijk in uw laptop- of draagtas 
past. Het ultramobiele ontwerp maakt deze beeldscherm adapter perfect voor BYOD (Bring Your Own 
Device) applicaties op kantoor.

Bovendien wordt de DVI converter gevoed door één USB-poort, zodat u geen extra kabels of laders 
nodig hebt.

De Mini DisplayPort naar DVI adapter biedt een actieve conversie en is geschikt voor full dual-link 
resoluties (tot 2560 x 1600), waarbij uw scherm kan worden gespiegeld of uw desktop kan worden 
uitgebreid zodat u over meer werkruimte beschikt. De adapter ondersteunt plug & play waardoor een 
probleemloze installatie is gegarandeerd.

De MDP2DVID2 wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratislevenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     



Toepassingen

• Een praktische aanvulling op een thuiskantoor of vergaderruimte

• Ideaal voor displays bij beurzen en entertainmentcentra

• Perfect voor grote schermen met hoge DVI resoluties

• Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

• DUAL-LINK CONNECTIVITEIT: De Mini DisplayPort-naar-dual-link DVI-adapter sluit een 
DVI-beeldscherm aan dat 2560x1600 60Hz (dual-link) of 1920x1200/1080p 144Hz (single-link) 
ondersteunt; 35,8 cm aangesloten kabel; USB-voeding

• MAKKELIJK MEE TE NEMEN: De DVI-monitoradapter wordt gevoed door een enkele USB-poort en 
heeft een vederlicht ontwerp dat gemakkelijk in uw draagtas past, waardoor het de perfecte 
reisgenoot is

• ULTIEME COMPATIBILITEIT: De DVI display adapter kan elk DVI-D beeldscherm ondersteunen; Niet 
compatibel met Apple Cinema Display

• PLUG AND PLAY: Dankzij plug-and-play zorgt deze Mini DP naar DVI converter voor een zorgeloze 
installatie zonder extra software of drivers

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze  Mini DisplayPort naar Dual-Link DVI Actieve Adapter werd 
ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige 
technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Actief

AV-ingang Mini DisplayPort - 1.2

AV-uitgang DVI-D - Dual-Link

Audio Nee

Industriestandaarden DisplayPort 1.2a

Chipsetcode Synaptics - VMM2322

Prestaties



Maximale digitale 
resoluties

Dual Link: 2560x1600<br/> Single Link: 1920x1080

Ondersteunde 
resoluties

2560x1600 @ 60Hz

1920x1080 @ 144Hz

Audiospecificaties DVI - No Audio Support

Connector(en)

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

1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

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

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie This adapter does not support Apple Cinema Display HD 
(A1083)

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0 to 45 (32°F to 113°F)

Opslagtemperatuur -10 to 70 (14°F to 158°F)

Vochtigheid 10% - 85 % rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 14.1 in [35.8 cm]

Lengte product 3.3 in [84.0 mm]

Breedte product 2.3 in [59.0 mm]

Hoogte product 0.5 in [1.3 cm]

Gewicht product 3.6 oz [103.0 g]



Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

6.0 oz [169.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Mini DisplayPort naar DVI adapter

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


