Delock Kabel mini DisplayPort 1.1 samec > DVI 24+1 samec 0,5
m
Popis
Tento kabel od Delock může být použit pro připojení
displeje s portem DVI k PC nebo notebooku s rozhraním
mini DisplayPort.

Specifikace
• Konektor:
1 x mini DisplayPort 20 pinový samec >
1 x DVI 24+1 samec se šrouby
• Chipset: NXP PTN3361
• DVI-D (Single Link),VGA není zapojeno
• DisplayPort 1.1a specifikace
• Pasivní kabel (level shifter), vhodný pouze pro grafické karty s výstupem DP++
• Směr signálu: mini DisplayPort vstup > DVI výstup
• Průřez kabelu: 32 AWG
• Průměr kabelu: cca. 5,5 mm
• Kabel – kroucená dvoulinka
• Měděné vodiče
• Pozlacené konektory
• Trojitě stíněný kabel
• Rychlost přenosu dat až 3,96 Gb/s
• Rozlišení až 1920 x 1200 @ 60 Hz (v závislosti an systému a připojeném hardware)
• Barva: bílá
• Délka včetně konektorů cca. 0,5 m

Číslo produktu 83986
EAN: 4043619839865
Země původu: China
Balení: Plastová taška se zipem

Systémové požadavky
• Volný port mini DisplayPort DP++ samice
Obsah balení
• Kabel mini DisplayPort na DVI
Příslušenství
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General
Specifikace:

DisplayPort 1.1

Interface
konektor:

1 x mini DisplayPort 20 pinový samec
1 x DVI 24+1 samec se šrouby

Technical characteristics
Rychlost přenosu dat:

3,96 Gb/s

Maximum screen resolution:

1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics
Barva kabelu:

bílá

Průměr kabelu:

5.5 mm

Cable length incl. connector:

0,5 m

Konektor s povrchovou úpravou:

pozlacen

Pin s povrchovou úpravou:

pozlacen

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

32 AWG

Shielding:

trojité
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