Delock Adaptor DisplayPort 1.2, tată > VGA / HDMI / DVI, mamă,
4K, pasiv, negru
Descriere scurta
Cu acest adaptor DisplayPort de la Delock, sistemul poate
fi extins printr-o interfaţă VGA, HDMI sau DVI şi se pot
conecta diverse dispozitive, precum un televizor, un
proiector, un monitor etc. Numai un singur monitor poate fi
folosit împreună cu adaptorul.

Specificatii
• Conectori:
1 x DisplayPort cu 20 de pini tată >
1 x VGA cu 15 pini mamă
1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
1 x DVI-D (Single Link) 24+1, mamă
• Chipset: 2 x Parade PS8339 (HDMI + DVI), 1 x Analogix ANX9833 (VGA)
• DisplayPort 1.2 și High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specificație
• Port DVI-D (Single Link) 24+1, cu şuruburi (VGA necablat)
• Convertor pasiv (schimbător nivel), potrivit numai pentru plăci video cu ieşire DP++
• La adaptor se poate conecta un singur monitor
• Semnalul audio se transmite numai prin HDMI
• Specificaţie interfeţe HDMI / DVI:
• Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz (în funcție de sistem și de componentele
hardware conectate)
• Acceptă afișaje 3D (1080p @ 60 Hz)
• Specificaţie interfeţe VGA:
• Rezoluție de până la WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de
componentele hardware conectate)
• 1 x miez de ferită
• Lungime cablu fără conectori: cca 20 cm
• Culoare: negru
• Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Nr. 62902
EAN: 4043619629022
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Un port DisplayPort DP++ mamă disponibil
Pachetul contine
• Adaptor DisplayPort la VGA / HDMI / DVI
Imagini
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General
Specification:

DisplayPort 1.2
High Speed HDMI with Ethernet

Supported operating system:

Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Interface
Output:

1 x DVI-D 24+1 mamă
1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
1 x VGA 15 pin female

Input:

1 x DisplayPort cu 20 pini tată

Technical characteristics
Chipset:

2 x Parade PS8339
Analogix ANX9833

Converter type:

passive (level shifter)

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics
Ferrite core:

1x

Cable length:

20 cm (without connector)

Colour:

negru
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