Delock Προσαρμογέας αρσενικού DVI > θηλυκό DisplayPort 1.2
μαύρο
Περιγραφή
Ο αντάπτορας αυτός από την Delock μπορεί να
χρησιμοποιείται για τη σύνδεση π.χ. μιας οθόνης
DisplayPort σε μια ελεύθερη διεπαφή DVI του
συστήματος.

Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x αρσενικό DVI 24+1 με βίδες
1 x αρσενικό USB τύπου-A (παροχή ρεύματος)
1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
• Chipset: STDP2600
• DVI-D (Μονή σύνδεση), VGA χωρίς καλωδίωση
• Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
• Κατεύθυνση σήματος: εισόδου DVI > έξοδος DisplayPort
• Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
• Υποστηρίζει HDCP 1.4
• Plug & Play
• Κατανάλωση ρεύματος: περίπου 70 mW
• Χρώμα: μαύρο
• Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 30 cm
• Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Αρ. προϊόντος 62596
EAN: 4043619625963
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DVI 24+1
• Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα USB τύπου-A
• Οθόνη με ελεύθερη διεπαφή DisplayPort
• Καλώδια σύνδεσης DisplayPort
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Προσαρμογέας DVI σε DisplayPort
Εικόνες
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General
Λειτουργία :

Plug & Play

Προδιαγραφές:

DVI-D (Single Link)
DisplayPort 1.2
HDCP 1.4

Supported operating system:

Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Interface
Έξοδος:

1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό

Είσοδος :

1 x DVI 24+1, θηλυκή με βίδες
1 x αρσενικό USB τύπου-A (παροχή ρεύματος)

Technical characteristics
Chipset:

STDP2600

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Maximum power consumption:

70 mW

Signal transmission:

βίντεο
ήχου

Physical characteristics
Cable length incl. connector:

13,5 cm

Χρώμα:

μαύρο
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