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ROLINE GOLD Mini DisplayPort naar VGA-kabeladapter voor het aansluiten van 
een grafische kaart met Mini DP op een monitor met VGA-aansluiting - met een 
resolutie tot 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz!

• U wilt aan uw grafischekaart met Mini DisplayPort-Female aansluiting een VGA monitor 
aansluiten?
• De oplossing is de Mini DisplayPort-VGA-Adapter voor het aansluiten van een VGA Monitor 
aan een Mini DisplayPort Female poort op de grafischekaart.
• Adapter met Mini DisplayPort Male en VGA Female

Let op!: Een Mini DisplayPort-DVI-adapter is maar in een aansluitrichting te gebruiken: de 
DisplayPort-connector kan alleen aan de PC kant worden aangesloten aan bijvoorbeeld de 
grafische kaart.

What are the benefits of using Active adapters and converters?

Active products can have a huge advantage when working with long cable runs and video 
conversion applications. In terms of video converters, active units generally have hardware 
inside to improve your image.

ROLINE GOLD - Topkwaliteit zonder compromissen!

Kabels van ROLINE GOLD kwaliteit worden geleverd met hoogwaardige afscherming en 



vergulde contacten voor contactbeveiliging, zelfs bij hoge insteekcycli. De stekkers zijn 
voorzien van een gouden coating om de contactduurzaamheid te verbeteren. Nylon 
versterkt buitenmateriaal in goud/zwart zorgt voor een betere stabiliteit en geeft de kabel 
een verbluffende uitstraling.

Technische specificaties

Producent ROLINE

Produkt groep Adapter, Terminatoren, Converter

Produkt type Mini DisplayPort-VGA Adapter

Kleur zwart / goud

Lengte 0.1 m

Max. Resolutie 1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)

Aansluiting kant 1 (PC) Mini DisplayPort Male

Aansluiting kant 2 
(Peripherie)

VGA Female

Type connector kant 1 Mini DisplayPort

M/F kant 1 Male

Type connector kant 2 HD D-Sub 15-pin (HD-15), VGA

M/F kant 2 Female

Actief / Passief actief

Toepassing extern

Technische 
bijzonderheden

DisplayPort Version 1.2

Gewicht 27 g


