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Απολαύστε τα βίντεό σας σε full HD

με αυτό το καλώδιο DisplayPort
Μεταφέρει βίντεο HD από τον υπολογιστή σας σε HDTV ή μόνιτορ. Όλα σε ανάλυση 
HD 1080p.

Λειτουργίες DisplayPort
• Υποστηρίζει full HD 3D
• Υποστηρίζει σήματα 1080p blu-ray
• Ρυθμός ανανέωσης 120Hz
• Ταχύτητα 10,8 Gbps

Ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις σύνδεσης
• Μοναδική δυνατότητα direct drive monitor (DDM)
• Συμβατότητα με PC και Mac

Εύκολη εγκατάσταση
• Plug & Play για πιο εύκολη εγκατάσταση
• Συνδετήρας χωρίς προεξοχές για ασφαλείς συνδέσεις



 Υποστήριξη Full HD 3D
Επιτρέπει πολλαπλές ροές στερεοσκοπικών 
εικόνων που ξεπερνούν το full HD για 
ανεπανάληπτη καθαρότητα εικόνας σε 
τηλεοράσεις και οθόνες 3D HD.

Υποστηρίζει σήματα 1080p blu-ray
Απολαύστε εκπληκτική ποιότητα εικόνας, χάρη 
στην ανάλυση quad full HD (4k x 2k) στις συσκευές 
1080p blu-ray.

Ρυθμός ανανέωσης 120Hz
Ο πραγματικός ρυθμός ανανέωσης 120Hz 
δημιουργεί κανάλι δεδομένων υψηλής ταχύτητας 
για αξιόπιστο και ακριβές σήμα εικόνας.

Ταχύτητα 10,8 Gbps
10,8 Gbps για την υποστήριξη δισεκατομμυρίων 
pixel με ζωντανά χρώματα

Direct drive monitor (DDM)
Η μοναδική δυνατότητα direct drive monitor 
(DDM) επιτρέπει κορυφαία απόδοση από 
υπέρλεπτες οθόνες.

Συνδετήρας για ασφαλείς συνδέσεις
Ο συνδετήρας χωρίς προεξοχές αποτρέπει την 
ακούσια αποσύνδεση του καλωδίου. Απλώστε 
πιέστε το κουμπί αποδέσμευσης του συνδετήρα 
στο φις και αφαιρέστε το καλώδιο από τη 
συσκευή DP.

Συμβατότητα με PC και Mac
Το καλώδιο USB 2.0 θα λειτουργεί τόσο με 
υπολογιστές PC όσο και Mac.

Plug & Play
Η λειτουργία Plug & Play σάς δίνει τη δυνατότητα 
να εγκαταστήσετε ή να προσθέσετε μία νέα 
συσκευή χωρίς να χρειάζεται να προβείτε σε 
περίπλοκες διαδικασίες εγκατάστασης.
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