
1m DisplayPort 1.4 kabel - VESA gecertificeerd
Product ID: DP14MM1M

Met deze DisplayPort 1.4 monitorkabel kunt u uw DP-laptop of -desktop op een ultra-high definition 8K
scherm, tv of projector aansluiten.

De DP beeldschermkabel vormt de essentiële definitieve schakel bij uw audio-video-installatie en is ideaal
voor het:

• geven van verbeterde presentaties
• weergeven van glasheldere digital signage 
• maken van haarscherpe visuals met foto's en video's
• produceren van levensechte games

VESA® gecertificeerd

Deze DP kabel is VESA-gecertificeerd voor volledige compliance en efficiënt gebruik van de hogere link
rate van HBR3. De kabel is getest en voldoet aan alle DP 1.4 specificaties voor gegarandeerde kwaliteit en
betrouwbaarheid.
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Ervaar het nieuwste dat DisplayPort 1.4 te bieden heeft

Deze 8K DisplayPort kabel ondersteunt alle DP 1.4 functies:

• Resoluties tot 8 K (7680x4320) bij 60 Hz, neerwaarts compatibel met 5 K (5120x2880) bij 60 Hz en 4K
(4096x2160) bij 120 Hz en eerdere DP-generaties

• Ondersteunt High Bit Rate 3 (HBR3) bandbreedtes tot 32,4 Gbps
• HDR (High Dynamic Range) voor hogere contrastverhoudingen en levendige kleuren
• Multi-Stream Transport (MST) voor het aansluiten van meerdere schermen via een daisy chain
• Display Stream Compression 1.2 (DSC)
• Forward Error Correction
• 32 niet-gecomprimeerde digitale audiokanalen
• HDCP 2.2

Flexibele kabel met vastklikkende connectors

De kabel heeft een dunnere 0,02 mm² constructie, wat zorgt voor een flexibelere installatie met minder
kabelwarboel, perfect voor toepassingen buiten het kantoor. Elke connector heeft vergrendelende
verbindingen voor de zekere verbinding van uw apparaten. 

De DP14MM1M wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Geef aantrekkelijke presentaties met 8K projectors
• Sluit meerdere schermen aan voor een digital signage wand
• Sluit computers aan op 8K schermen: ideaal voor creatieve

professionals
• Verbind een gaming console op een 8K UHD tv

Eigenschappen

• Zorg voor hoogwaardige verbindingen met een VESA gecertificeerde
DisplayPort kabel

• Ervaar kristalheldere DisplayPort video met resoluties tot 8K bij 60
Hz met deze 8K DisplayPort kabel

• Geniet van hogere contrastverhoudingen en levendige kleuren met
HDR-ondersteuning

• Installeer deze flexibele 0,02 mm² DP beeldschermkabel met minder
kabelwarboel of neem de kabel mee wanneer u buiten het kantoor
werkt

• Levenslange garantie en gegarandeerde betrouwbaarheid

www.startech.com/nl
0800 0230 168



Warranty Lifetime

Hardware Aantal geleiders 19

Brandbestendigheid VW-1 Rated

Connectormateriaal Goud

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

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

Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 12 mm [0.5 in]

Draaddikte 34 AWG

Gewicht product 77 g [2.7 oz]

Hoogte product 10 mm [0.4 in]

Kleur Zwart

Lengte product 1 m [3.3 ft]

Stijl connector Vergrendelbaar

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 77 g [2.7 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Displayport Kabel

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