
Micro HDMI-naar-DVI-D-adapter - M/F - 20 cm
Product ID: HDDDVIMF8IN

Wilt u uw Micro HDMI®-telefoon of -laptop op een digitaal DVI-D-scherm aansluiten? Deze 20 cm lange
Micro HDMI-naar-DVI-adapter is dan de perfecte oplossing.

Deel uw presentaties, foto's en video's

Sluit uw Micro HDMI-laptop of mobiel apparaat aan op een digitaal DVI-scherm of -projector. Steek
gewoon een van onze mannelijke-naar-mannelijke DVI-D-kabels, zoals onze 1 m DVI-D single-
link kabel (DVIMM3) vanaf het scherm in de adapter en sluit de adapter dan aan op uw apparaat.

Perfect voor gebruik in een vergaderruimte, uw kantoor thuis of op zakenreis; u kunt direct uw
presentatie geven waar u ook bent.

Wilt u audio aan uw presentaties toevoegen? Gebruik dan onze 1 m 3,5 mm audiokabel (MU3MMS).
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Verminder trekbelasting op uw apparaatpoort

Verminder trekbelasting en voorkom beschadiging van de apparaatpoort. Met deze 20 cm lange kabel
kunt uw apparaatpoort verder van uw computer opstellen; zo wordt beschadiging voorkomen doordat de
trekbelasting op de poort en de connectors wordt verminderd. Bovendien blokkeert hij ook geen andere
open poorten, waardoor u deze voor de aansluiting van andere apparaten kunt gebruiken.

Kom goed voorbereid aan waar u ook heen gaat

Deze adapter past netjes in uw laptoptas, rugzak of andere tas, en is dus de perfecte mobiele accessoire
voor alle handbagage. Kom goed voorbereid aan voor een presentatie bij een potentiële klant, cursus op
een externe locatie of op weg naar een klant.

De HDDDVIMF8IN Micro HDMI-naar-DVI-adapter wordt gedekt door de levenslange garantie van
StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Sluit uw HDMI Micro mobiel apparaat zoals uw telefoon, laptop of
tablet aan op een DVI-D-scherm of -projector

Eigenschappen

• 20 cm lange kabel
• Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
• Ondersteunt een maximale resolutie van 1920x1200
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Warranty Lifetime

Hardware Active or Passive Adapter Passief

Connectormateriaal Goud

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en) Connector A 1 - Micro HDMI (19-polig) Mannelijk

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

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 40 mm [1.6 in]

Draaddikte 30/32 AWG

Gewicht product 40 g [1.4 oz]

Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]

Kabellengte 203.2 mm [8 in]

Kleur Zwart

Lengte product 203.2 mm [8 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 26 mm [1 in]

Package Length 22 cm [8.7 in]

Package Width 12.8 cm [5 in]

Verpakkingsaantal 1

Verzendgewicht (verpakt) 44 g [1.6 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 20 cm Micro HDMI®-naar-DVI-D-videoadapter - M/F

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

www.startech.com/nl
0800 0230 168


