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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. Door de directe overdracht van digitale signalen kan is er 
geen verlies van beeldkwaliteit, omdat er niet geschakeld hoeft te worden tussen digitaal en 
analoog zoals wel het geval is bij analoge VGA kabels. 

• Voordeel van DVI: Door de directe overdracht van digitale signalen kan is er geen verlies 
van beeldkwaliteit
• Hoogwaardige afgeschermde kabel met duimschroeven 
• Vergulde contacten 
• Kabel met DVI-connectoren (DVI-D) aan beide kanten van de kabel, in "dual link"-Version 

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

De kabels van het merk ROLINE zijn gemaakt van de meest hoogwaardige materiaal 
kwaliteit, solide kwaliteit en met perfect passende connectoren. De sterke en toch flexibele 
kabelmantel van PVC in zwart beschermd effectief tegen kabelbreuk en andere 
beschadigingen. De connector van de kabel past 100% zeker en zitten goed vast in de 
monitor of PC. Het aansluiten van de connector wordt gezekerd door de 
handduimschroeven. 
De ROLINE DVI kabel overdraagt de digitale video signalen snel, soepel en storingsvrij. De 
Kabel met DVI connectoren is geschikt voor een verbinding tussen bijvoorbeeld computer, 
laptop of grafische kaart en monitor, beamer of TV. De uiterst sterke en soepele 
kabelmantel is dubbel afgeschermd, waardoor de kabel minder gevoelig is voor 
elektromagnetische storingen. Vergulde connectoren oxideren niet en hebben een betere 



signaal overdracht.

Technische specificaties

Producent ROLINE

Produkt groep Kabel

Produkt type DVI kabels

Kleur zwart

Lengte 5 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 547.9 g

Hoogte verpakking 80 mm

Breedte verpakking 240 mm

Diepte verpakking 350 mm

Gewicht verpakking 0.548 kg


