3 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI
1920x1200 - wit
Productcode: MDP2DVIMM10W

Met de MDP2DVIMM10W Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterkabel kunt u uw Mini DP-videobron
(desktop, laptop, Ultrabook etc.) direct aansluiten op een DVI-monitor of -projector, waardoor een
upgrade naar een voor mini-DisplayPort geschikte monitor vervalt.
De adapterkabel is 3 m lang en heeft mannelijke naar mannelijke connectors, waardoor u uw Mini
DisplayPort-bron direct kunt aansluiten op een DVI-scherm zonder dat aanvullende kabels vereist zijn.
De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, bij directe aansluiting op een ondersteunende
DisplayPort-over-Thunderbolt I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA).
MDP2DVIMM10W is een passieve adapter waarvoor een dual-mode DisplayPort-poort (DisplayPort++)
vereist is. Zo kunnen DVI- en HDMI-signalen ook door de poort worden geleid.
Gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm
• Sluit uw bestaande DVI-scherm (monitor, projector) aan op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat

Eigenschappen

• Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p
• Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een
DisplayPort-signaal
• 1 mannelijke Mini DisplayPort-connector, 1 mannelijke DVI-connector

Hardware
Garantiebeleid

3 Years

Active or Passive
Adapter

Passief

AV-ingang

Mini DisplayPort - 1.2

AV-uitgang

DVI-D - Single-Link

Audio

Nee

Chipsetcode

NXP - 3361

Maximale kabellengte

10.0 ft [3.0 m]

Maximale digitale
resoluties

1920x1200 / 1080p

Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties

DVI - No Audio Support

Connector A

Mini-DisplayPort (20-polig)

Connector B

DVI-D (25-polig)

Systeem- en
kabelvereisten

DP++ (DisplayPort++)-poort is vereist op de videokaart of
videobron voor DVI- en HDMI®-signaaldoorvoer.

Prestaties

Connector(en)

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Gebruiksomge
ving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Vochtigheid

40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Wit

Kabellengte

10.0 ft [3.0 m]

Lengte product

10.0 ft [3.0 m]

Breedte product

1.5 in [37.0 mm]

Hoogte product

0.6 in [15.0 mm]

Gewicht product

5.4 oz [154.0 g]

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Package Width

7.9 in [20.0 cm]

Package Height

0.7 in [18.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

5.8 oz [164.0 g]

Meegeleverd

Mini DisplayPort® naar DVI Adapter

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

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

