
1,8 m DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel -
DP naar DVI 1920x1200 - zwart
Product ID: DP2DVIMM6BS

Met de DP2DVIMM6BS 1,8 m actieve DisplayPort-naar-DVI-converterkabel kunt u uw DisplayPort-desktop
of -laptop direct aansluiten op een DVI-scherm of -projector zonder dat u extra adapters of kabel nodig
hebt -- een voordelige oplossing waardoor u uw nieuwe DisplayPort-computer samen met een ouder(e)
VGA-scherm of -projector kunt gebruiken.

Voor gegarandeerde compatibiliteit met bijna elke DisplayPort-uitgang ondersteunt de actieve
DisplayPort-naar-DVI-adapter multimode (DP++) en single-mode DisplayPort-signalen. In tegenstelling
tot passieve adapters kan de DP2DVIMM6BS daarom worden gebruikt met grafische kaarten die niet
geschikt zijn voor de verzending van multimode DP++ signalen, zoals ATI® Eyefinity-kaarten.

Omdat de converterkabel videoresoluties tot 1920x1200 ondersteunt, kunt u bovendien een DisplayPort-
videobron op DVI aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De DP2DVIMM6BS wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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NB:
Deze adapter is niet compatibel voor gebruik met de Apple Cinema Display.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Voor gebruik met single-mode DisplayPort-videobronnen die geen
multimode DP++ signalen kunnen verzenden, zoals ATI® Eyefinity-
videokaarten

• Sluit uw bestaande DVI-scherm (monitor, projector) aan op een
DisplayPort-uitvoerapparaat

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

Features

• Actieve DisplayPort naar DVI conversie
• 1 mannelijke DisplayPort-connector, 1 mannelijke DVI-connector
• Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
• Plug & play-installatie
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Warranty 2 Years

Hardware Active or Passive Adapter Actief

Adapterstijl Kabeladapters

Audio Nee

AV-ingang DisplayPort

AV-uitgang DVI

Chipsetcode Parade - PS171

Prestaties Maximale digitale resoluties 1920 x 1200

Maximale kabellengte 6 ft [1.8 m]

Ondersteunde resoluties 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Connector(en) Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk

Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Systeem- en kabelvereisten Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014
may have limited resolutions support when used with this
adapter.

This adapter is not compatible for use with the Apple
Cinema Display.

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

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

Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 1.6 in [40 mm]

Gewicht product 3.7 oz [105.2 g]

Hoogte product 0.6 in [15 mm]

Kabellengte 6.1 ft [1.9 m]

Kleur Zwart

Lengte product 72.8 in [1850 mm]

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 4.3 oz [123 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Actieve DisplayPort naar DVI adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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