
1, 8 m HDMI naar DVI-D kabel - M/M
Product ID: HDMIDVIMM6

Met de HDMIDVIMM6 1,8 m HDMI®-naar-DVI-D-kabel kunt u een DVI-D videokaart (of ander DVI-D
uitvoerapparaat) aansluiten op een scherm met HDMI-technologie; de kabel ondersteunt bidirectioneel
gebruik dat ook omgekeerde configuratie mogelijk maakt, waardoor digitale video vanaf een HDMI-
uitvoerapparaat op een DVI-D-scherm kan worden weergegeven.

Deze krachtige kabel is een waardevolle toevoeging aan ieder reclamebord, multimedia- of
thuisbioscooptoepassing en is ontworpen voor de weergave van beelden met de beste kwaliteit met
HDMI-technologie of digitale DVI-verbindingen.

Deze duurzame HDMI/DVI-D-kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Sluit apparaten met HDMI® en DVI-D op elkaar aan, zoals LCD-tv's,
LCD-projectoren, plasma-tv's, HDTV's, DVD-spelers en
kabelontvangers

• Sluit een apparaat met DVI-D-uitgang (videokaart, etc.) aan op een
HDMI®-monitor/beeldscherm

• Sluit een apparaat met HDMI-uitgang (videokaart, etc.) aan op een
DVI-D-monitor/beeldscherm

Eigenschappen

• 1 HDMI mannelijke connector
• 1 DVI-D mannelijke connector
• Gegoten connectoren met trekontlasting
• Hoogwaardige constructie
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Warranty Lifetime

Hardware Active or Passive Adapter Passief

Connectormateriaal Nikkel

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

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

Connector B 1 - DVI-D (19-polig) Mannelijk

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 35 mm [1.4 in]

Draaddikte 28 AWG

Gewicht product 167 g [5.9 oz]

Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]

Kabellengte 1.8 m [6 ft]

Kleur Zwart

Lengte product 1.8 m [6 ft]

Stijl connector Recht

Verpakkingsinformatie Package Height 0.5 mm [0 in]

Package Length 22 cm [8.7 in]

Package Width 20 cm [7.9 in]

Verzendgewicht (verpakt) 172 g [6.1 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1, 8 m HDMI®-naar-DVI-D-kabel - M/M

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