
ROLINE GREEN DisplayPort kabel, DP Male - Mini DP 
Male, TPE, zwart, 1 m

Art.nr. 11.44.5634
Fabrikant ROLINE GREEN
Art.nr. fabrikant 11.44.5634
EAN (een stuk) 7630049619746

ROLINE DisplayPort kabel van halogeenvrij TPE materiaal met DP en Mini DP 
aansluiting voor het aansluiten van een ultrabook, notebook/laptop of pc op een 
monitor, tv, beamer of projector. Voor schermoverdracht in uitstekende kwaliteit 
met een resolutie tot 2560x1600 @ 60Hz!

• DisplayPort is een universele verbindingsstandaard voor de overdracht van video- en 
audiosignalen. Toepassingsgebieden zijn in wezen de aansluiting van monitoren en 
televisies op computers, BluRay spelers en soortgelijke apparaten.
• De aansluiting neemt minder ruimte in beslag en is daarom meer geschikt voor draagbare 
beeldschermen (ultrabooks, notebooks/laptops) of voor 2 aansluitingen op een grafische 
kaart (op een slotbeugel).
• Het praktische connector ontwerp voorkomt dat de kabel uit de DisplayPort aansluiting 
glijdt
• Connectoren: Mini DisplayPort mannelijk - Displayport mannelijk; Mini DisplayPort wordt 
vaak gebruikt op monitoren of grafische kaarten omdat het, ondanks het gebruik van 
dezelfde technologie, minder ruimte nodig heeft dan de conventionele DisplayPort connector

• Compliant DP v1.1 (max. 2560 x 1600 @60Hz)



ROLINE GREEN producten zijn enkel gemerkt met een papieren label en gemaakt 
van halogeenvrij TPE materiaal, zonder plastic zakken en zonder plastic 
kabelbinders voor gebruik in milieuvriendelijke omgevingen.

Technische specificaties

Producent ROLINE GREEN

Produkt groep Kabel

Produkt type Mini DisplayPort kabel

Kleur zwart

Lengte 1 m

Leveringsomvang Kabel zonder plastic zak, wordt geleverd met een papieren 
label

Overdracht kwaliteit DisplayPort v1.1

Max. Resolutie 2560 x 1600 @60Hz (2K)

Connector kant 1 DisplayPort Male

Connector kant 2 DisplayPort Mini Male

Type connector kant 1 DisplayPort

M/F kant 1 Male

Type connector kant 2 Mini DisplayPort

M/F kant 2 Male

Toepassing extern

Kabel afscherming afgeschermd

Materiaal Buitenmantel 
Kabel

TPE

Kabel LSOH halogeenvrij

Gewicht 45.4 g

Hoogte verpakking 20 mm

Breedte verpakking 50 mm

Diepte verpakking 50 mm

Gewicht verpakking 0.046 kg


