
StarTech.com 2m USB-C naar DVI kabel(CDP2DVIMM2MB)
StarTech.com 2m USB-C naar DVI kabel - USB Type-C naar DVI monitorkabel - 1920x1200 -
zwart - Externe video-adapter - USB-C - DVI

Met deze USB-C naar DVI kabel kunt u uw met Thunderbolt 3 of USB Type-C uitgerust apparaat
aansluiten op een DVI computerscherm met slechts één kabel,voor een comfortabele oplossing
zonder kabelwarboel.

Met de USB-C naar DVI adapterkabel kunt u de videocapaciteiten benutten van uw USB-C
aansluiting,voor een verbazingwekkende beeldkwaliteit bij resoluties tot 1920 x 1200.

Bovendien is de USB-C videokabel neerwaarts compatibel met 1080p schermen,en dus een geweldig
accessoire voor applicaties thuis,op kantoor en in andere werkomgevingen.

Deze 2 m lange computer monitorkabel biedt een compacte aansluiting die extra adapters en kabels
elimineert,voor een nette,professionele installatie. Voor kortere of langere verbindingen bieden wij
ook een 1 m (CDP2DVIMM1MB) en een 3 m (CDP2DVI3MBNL) USB-C naar DVI kabel,zodat u altijd
de juiste kabellengte voor uw eigen installatiebehoeften kunt kiezen.

De omkeerbare USB-C connector biedt eenvoudige en comfortabele aansluiting. Voor gegarandeerd
eenvoudige bediening en installatie werkt deze USB-C naar DVI kabel met zowel Windows als Mac
computers en ondersteunt eenvoudige plug &play-installatie.

NB:Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze
adapter te kunnen werken.

Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving StarTech.com 2m USB-C naar DVI kabel - USB Type-C naar DVI monitorkabel -
1920x1200 - zwart - externe video-adapter

Type apparaat Externe video-adapter

Bustype USB-C

Max. resolutie 2560 x 1600

Interfaces DVI-D (mannetjesstekker)

Garantie van de fabrikant 3 jaar garantie

Uitgebreide specificaties

Algemeen

Type apparaat Externe video-adapter

Bustype USB-C

Max. resolutie 2560 x 1600

Interfaces DVI-D (mannetjesstekker)

Diversen

Kabels meegeleverd - 2 m

Conformiteitsnormen FCC,RoHS,WEEE

Garantie van de fabrikant

Service &Support Beperkte garantie - 3 jaar

Omgevingsparameters

Min. gebruikstemperatuur 0 °C



Max. gebruikstemperatuur 70 °C

Luchtvochtigheidsgraad bij
gebruik 5 - 90% (niet condenserend)

Wat zit er in de doos

StarTech.com USB-C naar DVI adapterkabel - USB Type-C naar DVI kabel - 2 m - 1920x1200
- 2 m

USB Specialist Data is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.


