
DisplayPort naar DVI dual link active video adapter
/ converter - DP naar DVI-D - 2560x1600
Product ID: DP2DVID2

De DP2DVID2 DisplayPort®-naar-DVI (Dual-Link) adapter converteert actief het outputsignaal van een
DisplayPort-videobron voor gebruik met een DVI-D-scherm (monitor enz.) of projector, waardoor er
bespaard kan worden op de kosten voor het upgraden van een DVI-scherm naar een nieuwer model in
verband met compatibiliteit.

De adapter ondersteunt video met hoge resolutie (tot 2560x1600 bij 60 Hz), waardoor de uitmuntende
grafische prestatie van een DisplayPort desktopvideokaart, -laptop of -MacBook® behouden blijft.

DP2DVID2 zorgt voor een actieve DisplayPort-DVI conversie die geschikt is voor videobronnen met zowel
multimode (DP++) of monomode DisplayPort-signaaloutput. Hierdoor kan de adapter zelfs worden
gebruikt met grafische kaarten die geen multimode DP++ signalen kunnen uitvoeren, zoals ATI®
Eyefinity-kaarten.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie met gratis levenslange technische assistentie.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Perfect voor schermen van groot formaat die gebruik maken van
hoge resoluties via DVI dual-link

• Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw DisplayPort-
apparaat

• Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm
• Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis,

vergaderzalen en beurzen

Features

• Ondersteunt resoluties tot 2560x1600 (tot 60 Hz) met DVI Dual Link
schermen, 1920x1080 (tot 120 Hz) met Single-Link DVI-schermen

• Gevoed door een USB-poort
• Te gebruiken op elk DVI-D-scherm waaronder televisies en Apple

Cinema HD Display
• Ondersteunt multimode (DP++) en single mode DisplayPort
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Warranty 2 Years

Hardware Audio Nee

Convertertype Actief

Uitgangssignaal DVI-D (DVI digitaal)

Prestaties Maximale digitale resoluties 2560x1600

Ondersteunde resoluties 2560 x 1600 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 120 Hz
1920 x 1200 @ 120 Hz

Ondersteuning breedbeeld: Ja

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

1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk

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

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Systeem- en kabelvereisten 1 x DVI-D-kabel (Bestemming)

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 2.5 in [64 mm]

Gewicht product 3.9 oz [110 g]

Hoogte product 0.9 in [22 mm]

Kleur Zwart

Lengte product 21.6 in [549 mm]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 8.3 oz [235 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - DisplayPort-naar-DVI-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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