
15cm DVI-D Dual-Link Digitale Poortbeschermer
Verlengkabel M/F
Product ID: DVIDEXTAA6IN

De DVIDEXTAA6IN 15 cm DVI-D Port Saver-kabel/koppeling voorkomt dure reparaties aan een computer
of scherm. Dit wordt bereikt door verlenging van de poort met 15 cm, waardoor het gewicht en de
belasting worden geëlimineerd die normaal gesproken door een DVI-kabel op de poort worden
uitgeoefend. Dit is met name handig in een omgeving waarin kabels vaak uit de poort worden getrokken
en opnieuw erin worden gestoken.

De 15 cm DVI-D-kabel ondersteunt resoluties tot 2560x1600 en transmissiesnelheden tot 9,9 Gbit/sec en
is volledig compatibel met DVI DDWG-standaards.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige videokabel gedekt door
de levenslange garantie van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Verleng de DVI-D-poort van een videokaart of monitor met 15 cm en
bescherm deze zo tegen schade die kan ontstaan door het vaak
loskoppelen en aansluiten van kabels

Eigenschappen

• Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
• High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
• Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
• Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
• Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
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Warranty Lifetime

Hardware Connectormateriaal Nikkel

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en) Connector A 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk

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

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 40 mm [1.6 in]

Draaddikte 28 AWG

Gewicht product 79 g [2.8 oz]

Hoogte product 1.6 cm [0.6 in]

Kabellengte 0.2 m [0.5 ft]

Kleur Zwart

Lengte product 152.4 mm [6 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 16 mm [0.6 in]

Package Length 22.5 cm [8.9 in]

Package Width 12.5 cm [4.9 in]

Verpakkingsaantal 1

Verzendgewicht (verpakt) 84 g [3 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 15cm DVI-D Dual-Link Digitale Poortbeschermer M/F

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