
1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart
Product ID: CDP2DVIMM1MB

Met deze USB-C naar DVI kabel kunt u uw met Thunderbolt 3 of USB-C uitgerust apparaat aansluiten op
een DVI computerscherm met slechts één kabel, voor een comfortabele oplossing zonder kabelwarboel. 

Verbazingwekkende beeldkwaliteit 

Met de USB-C naar DVI adapterkabel kunt u de videocapaciteiten benutten van uw USB-C aansluiting,
voor een verbazingwekkende beeldkwaliteit bij resoluties tot 1920 x 1200. 

Bovendien is de USB-C videokabel neerwaarts compatibel met 1080p schermen, en dus een geweldig
accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen. 

Nette installatie 

Deze 1 m lange computer monitorkabel biedt een compacte aansluiting die extra adapters en kabels
elimineert, voor een nette, professionele installatie. Voor langere verbindingen bieden wij ook een 2 m
(CDP2DVIMM2MB) en een 3 m (CDP2DVI3MBNL) USB-C naar DVI kabel, zodat u altijd de juiste
kabellengte voor uw eigen installatiebehoeften kunt kiezen.  
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Probleemloze aansluiting 

De omkeerbare USB-C connector biedt eenvoudige en comfortabele aansluiting. Voor gegarandeerd
eenvoudige bediening en installatie werkt deze USB-C naar DVI kabel met zowel Windows als Mac
computers en ondersteunt eenvoudige plug & play-installatie.  

De CDP2DVIMM1MB wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com. 

NB: Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te
kunnen werken. 
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Sluit USB-C of Thunderbolt 3 apparaten aan op een DVI scherm
• Ideaal voor thuiskantoren of flex plek omgevingen
• Ervaar scherpe beelden met ondersteuning van resoluties tot

1920x1200

Features

• Verminder kabelwarboel met een 1 m alles-in-een-oplossing met een
gecombineerde kabel en adapter

• Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
• Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot

1920x1200
• Probleemloze aansluitingen met de omkeerbare USB-C connector
• Compatibel met Thunderbolt 3 en USB 3.1 Type-C poorten die DP Alt

Mode ondersteunen
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Warranty 3 Years

Hardware AV-ingang USB Type-C

AV-uitgang DVI

Chipsetcode Parade - PS171

Poorten 1

Prestaties Maximale digitale resoluties 1920x1200

Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200

Connector(en) Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input

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

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt
mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen
werken.

Systeem- en kabelvereisten Sommige dual-link DVI-schermen geproduceerd vóór 2014
ondersteunen wellicht een beperkt aantal resoluties bij
gebruik van deze adapter

Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt
mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen
werken.

Deze adapter is niet compatibel met de Apple Cinema
Display.

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid 5~90% RV (niet-condenserend)

Fysieke
eigenschappen

Accentkleur Zwart

Breedte product 1.4 in [35 mm]

Gewicht product 3.3 oz [93 g]

Hoogte product 0.6 in [1.5 cm]

Kabellengte 3.3 ft [1 m]

Kleur Zwart

Lengte product 3.4 ft [1 m]

Verpakkingsinformatie Package Height 0.9 in [23 mm]

Package Length 8.9 in [22.5 cm]
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Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 0.2 lb [0.1 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C-naar-DVI-adapterkabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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