
7 m coaxiale videokabel voor VGA-schermen met
hoge resolutie - HD15 tot HD15 M/M
Product ID: MXTMMHQ7M

Met de MXTMMHQ7M 7 m lange VGA-kabel kunt u uw VGA-scherm of -projector op een afstand tot 7 m
aansluiten op uw computer, videoschakelaar of andere VGA-apparaat. De voor schermen met hoge
resolutie geschikte kabel is ontworpen voor de hoogste videokwaliteit die via VGA mogelijk is en is ideaal
voor applicaties met hoge resolutie van 1920x1200 en hoger.

Deze duurzaam geproduceerde coaxiale VGA-videokabel (HD15 naar HD15) elimineert de foto "ghosting"
en vage beelden die inherent zijn aan niet-coaxiale VGA-kabels, en biedt uitstekende bescherming tegen
EMI-storingen door het gebruik van ferrietkernen bij de connectoruiteinden.

Deze 7 m lange VGA-kabel wordt gedekt door StarTech.com’s levenslange garantie.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Sluit een scherm met hoge resolutie aan op een desktop-pc of
videoschakelaar, op een afstand van max. 7 meter

Eigenschappen

• 2 VGA HD15 mannelijke connectors
• Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere

weergave
• Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren
• Ondersteunt VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200)
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Warranty Lifetime

Hardware Aantal geleiders 14

Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Connectormateriaal Nikkel

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en) Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk

Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 33.000

Draaddikte 28 AWG

Gewicht product 720 g [25.4 oz]

Hoogte product 15.600

Kabellengte 7 m [23 ft]

Kleur Zwart

Lengte product 7 m [23 ft]

Verpakkingsinformatie Package Height 0.1 mm [0 in]

Package Length 33 cm [13 in]

Package Width 25.2 cm [9.9 in]

Verpakkingsaantal 1

Verzendgewicht (verpakt) 739 g [26.1 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 7m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15
M/M

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

www.startech.com/nl
0800 0230 168


