
1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M

Productcode: USB2DVIMM6

De USB2DVIMM6 Externe USB DVI Adapterkabel biedt een probleemloze multi-monitor oplossing en 
zet een USB 2.0-poort om naar een DVI-aansluiting. Deze 2 meter lange USB video-adapter is een 
complete oplossing, meteen klaar voor gebruik met alle benodigde kabels geïntegreerd in de adapter.  
U hoeft alleen de drivers te installeren en de adapter aan te sluiten op uw computer en de monitor.  
Geïntegreerde bekabeling zorgt ervoor dat de USB2DVIMM6 gemakkelijk te installeren is en u zich 
geen zorgen meer hoeft te maken een kabel te vergeten.

U hoeft om meerdere beeldschermen te kunnen aansluiten niet langer een speciale videokaart te 
installeren in een computerbehuizing, daar de USB2DVIMM6 functioneert als een externe 
USB-videokaart die u veel tijd en moeite bespaart.

Er kunnen op een enkel systeem meerdere (USB2DVIMM6) adapters (maximaal 5 in totaal) worden 
gebruikt om het bureaublad uit te breiden of te dupliceren - een gemakkelijke en kosteneffectieve 
multi-monitor oplossing voor vrijwel elke toepassing op een laptop of desktopcomputer.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

         



 

Toepassingen

• Voor het uitbreiden of dupliceren van de weergave op een bestaande beeldscherm

• Draai meerdere programma’s op verschillende beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm 
en werk aan een document op het andere

Eigenschappen

• Optimale prestaties bij 1680x1050 en ideaal voor gebruik met monitoren van 20" tot 22" of kleiner

• Geïntegreerde USB- en DVI-bekabeling

• Probleemloze installatie

• Geen netadapter benodigd

• Ondersteunt het gebruik van adapters voor DVI-naar-VGA of DVI-naar-HDMI

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang USB 2.0

AV-uitgang DVI

USB pass-through Nee

Geheugen 16MB

Chipsetcode DisplayLink - DL-165

Prestaties

Maximale digitale 
resoluties

1600x1200(standard) or 1680x1050(wide) @ 32 bits

Ondersteunde 
resoluties

Widescreen (16/32 bit):

1680x1050, 1440x900, 1366x768



Standard (16/32 bit):

 1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480

MTBF 59.000 uur

Connector(en)

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

Connector B 1 - DVI-D (19-polig)

Software

Besturingssystemen Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8/8.1, 10

macOS 10.6 tot 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Ubuntu 18.04, 20.04

Chrome OS v51

Microsoft 
WHQL-gecertificeerd

Ja

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Vrije USB 2.0-poort

1,2 GHz of snellere CPU

512 MB RAM

30 MB vrije ruimte op de harde schijf

Notitie Connect a maximum of five USB video adapters on a 
single computer. Support for multiple adapters will vary 
depending upon your system resources

This USB video adapter is not intended for graphical 
intensive applications, such as gaming

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Kabellengte 6.0 ft [1.8 m]

Lengte product 6.0 ft [1.8 m]



Breedte product 1.9 in [4.8 cm]

Hoogte product 0.9 in [2.4 cm]

Gewicht product 3.5 oz [100.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 6.6 in [16.8 cm]

Package Width 2.6 in [6.5 cm]

Package Height 5.7 in [14.6 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

10.6 oz [300.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB naar DVI Verloopkabel

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

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


