
Aktywny Adapter Mini DisplayPort na VGA

Mini DisplayPort Męski na VGA Żeński, 1080p, Czarny

Part No.: 151504

Features:

Umożliwia podłączenie urządzenia ze źródłem sygnału Mini

DisplayPort do wyświetlacza VGA

Obsługa rozdzielczości wideo do 1920x1080p@60Hz (1080p, Full

HD); brak obsługi audio, musi być transmitowane oddzielnym

torem

Umożliwia wyświetlanie obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) na

monitorze VGA, projektorze lub innym wyświetlaczy; obsługa

analogowej rozdzielczości 1080p

Adapter aktywny (regeneracja sygnału), zapewnia najlepsze

połączenie z wyświetlaczami oraz projektorami HD, również z kart

graficznych bez obsługi DP++ (dual-mode)

Zintegrowany przetwornik cyfrowo-analogowy umożliwia

uzyskanie analogowego sygnału wyjściowego VGA

W pełni ekranowany - redukuje zakłócenia pola

elektromagnetycznego oraz innych źródeł interferencji

Zalewane wtyczki z reduktorami naprężeń

Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Standardy i Certyfikaty

• CE

• RoHS2

• UL20276

• DisplayPort 1.2a

Parametry Ogólne

• Aktywna konwersja MiniDP

• Maksymalny zakres pojedynczego linku: rozdzielczość

1920x1080p@60Hz

• Złącza 32 AWG

• Napięcie wytrzymywane: 300V DC

• Rezystancja izolacji: 5 MOhms

• Rezystancja styku: 10 Ohm

Złącza

• 1x Mini DisplayPort 20-pinowe, męskie

• 1x VGA 15-pinowe żeńskie

• Niklowane złącza

• Zalewane osłony wtyków (PVC)

• Aktywny

O pełną ofertę produktów Manhattan pytaj lokalnego resellera lub odwiedź stronę www.manhattan-products.com. Wszystkie nazwy handlowe

i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm

odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powyższych dokumentów,

wykorzystanie zawartości jest zabronione.



Parametry Fizyczne

• Wymiary: 45 x 15 x 195 mm

• Waga: 34 g

• Obudowa: plastikowa

Warunki Otoczenia

• Temperatura pracy: 0 - 40°C (32 - 104°F)

• Temperatura magazynowania: -20 - 60°C (-4 - 140°F)

• Wilgotność (nieskondensowana): 0 - 96%

Wymagania Systemowe

• Windows XP/Vista/7/8.1/10, Mac OS 9 lub nowszy, Linux

Zawartość Opakowania

• Aktywny Adapter Mini DisplayPort na VGA
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