
DVI DDC  EDID Ghosting Emulator met EDID Copy

Productcode: VSEDIDDVI

Met de VSEDIDDVI DVI EDID Emulator kunt u de EDID-informatie van een monitor opvangen en 
behouden , die vervolgens kan worden aangesloten op een videobron (videoverlenger, KVM-switch, 
etc.), waarbij de juiste video-instellingen worden gehandhaafd.

EDID-informatie bevat belangrijke weergave-instellingen voor het maximale beeldformaat, 
kleurkenmerken, vooraf ingestelde timings, frequentiebereik en dergelijke, en omdat de meeste 
video-verlengsystemen geen EDID-communicatie bieden tussen bron en beeldscherm, is de DVI EDID 
emulator een perfecte oplossing voor het optimaal doorgeven van een videosignaal om de levensduur 
van uw beeldschermen te verlengen.

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

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

Toepassingen

• Het detecteren en opvangen van EDID-instellingen zorgt ervoor dat uw computer rechtstreeks 
aangesloten lijkt op uw beeldscherm

• Emuleer EDID-informatie voor een optimale resolutie wanneer de EDID van een beeldscherm niet 
beschikbaar is of niet juist wordt gedetecteerd



Eigenschappen

• Slaat de EDID-instellingen op zelfs als het apparaat is losgekoppeld

• Behoudt de juiste beeldinstellingen bij gebruik van video-verlengsystemen

• Draaiknop voor het handmatig instellen van de resolutie

• Gevoed via USB door middel van de meegeleverde USB naar DC voedingskabel

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang DVI

AV-uitgang DVI

Audio Nee

Prestaties

Maximale digitale 
resoluties

2560x1600

Ondersteunde 
resoluties

2560x1600, 2560x1440, 2048x1152, 1920x1440, 
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, 
1600x900, 1440x900, 1366x768, 1280x1024, 
1280x720, 1024x768

Connector(en)

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

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

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power / Fout

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Uitgangsspanning 5 DC

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype N



Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 3.1 in [8.0 cm]

Breedte product 2.0 in [5.2 cm]

Hoogte product 0.9 in [2.2 cm]

Gewicht product 4.3 oz [123.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.2 in [15.7 cm]

Package Width 4.0 in [10.2 cm]

Package Height 1.8 in [4.6 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

8.6 oz [243.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - DVI EDID Emulator

1 - USB-naar-DC-voedingskabel

1 - Set rubberen voetjes

1 - Handleiding

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


