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ROLINE Monitorkabel DVI in "dual link"-Version

DVI-kabel voor de directe verbinding tussen de digitale ingang van de TFT-monitor en de DVI-
uitgang van de grafische kaart. Dankzij de directe overdracht van digitale signalen kunnen 
grafische kaarten en monitorelektronica worden gebruikt zonder de digitaal-
analoogomzetting. Dit resulteert in voordelen in de snelheid van beeldopbouw.

• Voordeel van DVI: er is geen kwaliteitsverlies door digitaal/analoog conversie zoals bij de 
VGA-interface
• Afgeschermde kabel van hoge kwaliteit met handborgschroeven
• Vergulde contacten
• Deze kabels met aan beide zijden DVI-connectoren (DVI-D), in "dual link"-versie, zijn ideaal 
voor het aansluiten van DVI-monitoren op DVI-grafische kaarten

ROLINE Monitorkabel met DVI connectoren - uitstekende video overdracht in de 
hoogste resoluties.

De kabels van het merk ROLINE worden gekenmerkt door hoogwaardige materialen, solide 
afwerking en nauwkeurig vervaardigde stekkercontacten. De robuuste maar flexibele zwarte 
PVC-kabelmantel beschermt effectief tegen beschadiging en kabelbreuk. De stekkers van de 
kabel zijn 100% nauwkeurig en zitten stevig in de bus van het aansluitapparaat. De 
steekverbinding wordt extra beveiligd door de handborgschroeven.
De ROLINE DVI-kabel verzendt digitale videosignalen soepel en storingsvrij. De kabel met 
DVI-connectoren is bijvoorbeeld geschikt als verbinding tussen een computer, laptop of 
grafische kaart en een weergaveapparaat zoals een monitor, beamer of televisie. De 
extreem slijtvaste kabelmantel is dubbel afgeschermd, wat dient om elektromagnetische 
interferentie te verminderen. Vergulde stekkercontacten voorkomen oxidatie en verbeteren 



ook de signaaloverdracht.

Technische specificaties

Producent ROLINE

Produkt groep Kabel

Produkt type DVI kabels

Kleur zwart

Lengte 1 m

Connector kant 1 DVI - D 24+1 Male

Connector kant 2 DVI - D 24+1 Male

Type connector kant 1 DVI-D 24+1, Dual-Link

M/F kant 1 Male

Type connector kant 2 DVI-D 24+1, Dual-Link

M/F kant 2 Male

Toepassing extern

Kabel afscherming afgeschermd

Handschroeven ja

Technische 
bijzonderheden

Dual Link

Gewicht 193.9 g

Hoogte verpakking 20 mm

Breedte verpakking 170 mm

Diepte verpakking 220 mm

Gewicht verpakking 0.2 kg


