Snoertjesboek
Antwoorden

Wat en waarvoor?
Schrijf naast de afbeelding wat voor kabel het is
en waar je het voornamelijk voor gebruikt.
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1 Tulpstekkers: worden gebruikt om
beeld en geluid te koppelen. Kunnen
ook los van elkaar gebruikt worden.
2 HDMI: Moderne kabel die zowel beeld
als geluid kan versturen naar
bijvoorbeeld een TV of beamer.
Ethernetkabel: Om een computer op
3
een (internet) netwerk aan te sluiten.
DVI: Voor digitaal beeld van PC naar
beeldscherm.
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5 SCART: Verouderde kabel om
apparaten op een TV aan te sluiten.
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6 Mini-jack: Geluidskabel tussen
koptelefoon en afspeelapparaat.
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7 USB: Om apparaten op een computer
aan te sluiten of draagbare apparaten
op te laden.
8 Optische kabel: Om geluid digitaal van
een speler naar een versterker te
sturen.
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Krijg jij de beamer aan de praat?

1

Monique wil deze beamer aansluiten voor een presentatie met beeld
en geluid. Welke kabels zou ze kunnen gebruiken?

VGA, HDMI, Mini-jack en TULP
2

Ze krijgt deze laptop en een
verloopstekker bij de beamer.
Heeft Monique de verloopstekker
nodig bij deze presentatie?
Ja/nee omdat:

Nee, zowel de beamer als de
laptop hebben al een HDMI
aansluiting. Als de beamer
geen HDMI had was de
verloopkabel wel nodig.
3

De zaal waar de presentatie wordt gegeven heeft een mooie,
ingebouwde geluidsset. Welke ingang zou de versterker van de geluidsset moeten hebben om door Monique gebruikt te kunnen worden?

HDMI met geluidsondersteunining of mini-jack. Dat zijn de
geluidsuitgangen van de laptop.

Kennis
testen
aan de
hand van
vragen

Weet je alles nog?
Nu je alle voorbeelden van verschillende snoeren en kabeltjes hebt gezien, is
het tijd om te kijken of de informatie is blijven hangen. Hieronder staan een
aantal vragen die doorgaan op de eerder gegeven informatie. Succes!

1 Wat zijn de verouderde systemen om beeld op een monitor aan te sluiten?

Tulp en SCART zijn verouderd. VGA en DVI worden nog
veel gebruikt maar HDMI is standaard tegenwoordig.

2 Welke twee grote voordelen heeft HDMI ten opzichte van VGA en DVI?

HDMI kan ook geluid versturen en heeft een kleinere
stekker. Evenals DVI is HDMI een digitaal systeem.
3 Welke kabels werken met kleurtjes en waarvoor gebruik je deze?

Tulp werkt met kleuren om aan te geven of er geluid
of beeld over de kabel gaat.
4 Wat is het nieuwste systeem om data door te sturen (en dus de toekomst)?

Glasvezel.
5 Wat is het grote voordeel van USB?

USB kan zowel data als stroom versturen en de nieuwste versie
USB-C is klein en heeft geen onder- of bovenkant.
6 Welke functie zal je verliezen als je een verloopstekker van HDMI naar VGA
gebruikt?

VGA ondersteund geen geluid, dus dat raak je kwijt.
7 Zou er een verloopstekker van Mini-jack naar Tulp en naar SCART bestaan?

Ja, alle 3 kunnen ze geluid versturen en zijn ze annaloog.
8 Hoeveel types USB en HDMI zijn er?

3 types HDMI en 5 types USB. De stekkers zijn verschillend maar
de werking is altijd hetzelfde.

