mDP naar DVI adapter set - Actieve Mini DisplayPort naar HDMI Converter met 1.8 m
HDMI naar DVI kabel
Productcode: MDPHDDVIKIT

Deze Mini DisplayPort connectiviteitset biedt u alles wat u nodig hebt om uw Mini DisplayPort (mDP)
computer aan te sluiten op uw DVI-scherm, op een afstand tot 1,8 m.
Deze tweedelige set bevat een actieve mDP naar HDMI®-converter (MDP2HD4KS), en een 1,8 m
HDMI naar DVI-adapterkabel (HDMIDVIMM6), die u samen kunt gebruiken om een naadloze mDP naar
DVI-verbinding te maken.
In tegenstelling tot passieve videoadapters biedt de Mini DisplayPort naar HDMI-converter, die bij
deze set wordt geleverd, een actieve conversie die u met elke Mini DisplayPort-uitgang kunt
gebruiken. Deze connectiviteitset is perfect voor apparaten die actieve adapters vereisen zoals het
Microsoft® Surface™ Pro docking station, omdat deze set een actieve mDP naar DVI-verbinding biedt.
Deze tweedelige set biedt u een eenvoudige manier voor de aansluiting van uw mDP-apparaten op
een DVI-scherm, zonder dat u stuurprogramma's moet installeren, en biedt u bovendien de optie om
in plaats daarvan een HDMI-scherm aan te sluiten, via een HDMI-kabel (apart verkrijgbaar).
De meegeleverde mDP naar HDMI-converter is ook compatibel met Intel® Thunderbolt™ apparaten
die een DisplayPort-videosignaal verzenden.
De MDPHDDVIKIT wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Stop de actieve mDP naar HDMI-adapter in uw laptoptas voor BYOD-kantoorapplicaties
• Maak een hotdesk-oplossing voor uw desktop, door uw mDP MacBook, Surface Pro of Ultrabook™ op
een DVI-scherm aan te sluiten

Eigenschappen
• Veelzijdig kabelmanagement, met een handige tweedelige oplossing
• <b>Set bestaat uit:</b><br />1x actieve mDP naar HDMI-converter (MDP2HD4KS)<br /> 1x 1,8
m HDMI naar DVI-kabel (HDMIDVIMM6)
• Een gemakkelijke en probleemloze manier voor de aansluiting van uw mDP computer op een
DVI-scherm zonder dat software of stuurprogramma's vereist zijn

Hardware
Garantiebeleid

3 Years

Active or Passive
Adapter

Actief

AV-ingang

Mini DisplayPort - 1.2

AV-uitgang

DVI-D - Single-Link

Audio

Ja

Maximum Cable
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Audiospecificaties

DVI - No Audio Support

Connector A

Mini-DisplayPort (20-polig)

Prestaties

Connector(en)

HDMI (19-polig)
Connector B

HDMI (19-polig)
DVI-D (19-polig)

Fysieke
eigenschappen

Kleur

Zwart

Kabellengte

6.5 ft [2.0 m]

Lengte product

6.5 ft [2.0 m]

Breedte product

1.6 in [40.0 mm]

Hoogte product

0.6 in [15.0 mm]

Gewicht product

6.5 oz [185.5 g]

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Package Width

7.9 in [20.0 cm]

Package Height

1.2 in [30.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

6.9 oz [195.3 g]

Meegeleverd

mDP naar HDMI adapter

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

1,8 m HDMI naar DVI-kabel

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

