
USB-C multiport adapter met HDMI - USB 3.0 poort
- 60W PD - wit
Product ID: CDP2HDUACPW

Met deze USB-C™ multiport adapter met HDMI kunt u cruciale verbindingen met uw MacBook of Windows
laptop toevoegen, via één USB-C poort. 

Maak verbinding met een UHD 4K HDMI scherm 

Voor maximale productiviteit kunt u uw USB-C of Thunderbolt 3 laptop op een 4K 30 Hz scherm
aansluiten, via deze USB-C naar 4K HDMI adapter. U kunt ook verbinding maken met een HDMI projector
of tv in een vergaderruimte of andere plaats, voor presentaties op een gedeeld scherm. 

Laad uw laptop op 

Met de USB-C adapter kunt u uw USB-C laptop opladen terwijl u een presentatie geeft of werkt, via een
USB-C Power Delivery poort. En zelfs als uw laptop slechts één USB-C poort beschikbaar heeft, kunt u uw
laptop opgeladen houden. 
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Voeg een USB 3.0 poort toe 

Deze USB-C multiport adapter heeft een USB 3.0 poort die neerwaarts compatibel is met oudere USB-
apparaten -  ideaal voor de overdracht of synchronisatie van bestanden of het opladen van mobiele
apparaten. 

Reisvriendelijk design 

De compacte alles-in-een adapter is een cruciaal accessoire voor uw USB-C laptop. Dankzij het compacte
design kunt u hem overal meenemen waar u uw laptop zou gebruiken. 

De CDP2HDUACPW wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com. 

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery
en DP Alt Mode ondersteunen. 
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Multitask sneller met een extra 4K HDMI scherm
• Geef presentaties vanaf uw laptop op een HDMI tv of projector
• Laad uw laptop op met de USB-C lader van uw laptop, zelfs wanneer

de adapter is aangesloten

Eigenschappen

• Geef uw presentatie op een UHD 4K HDMI scherm met deze USB-C
videoadapter

• Voed uw laptop met 60 W Power Delivery via deze multiport adapter
en een USB Type-C voedingsadapter

• Sluit een USB 3.0 Type-A apparaat aan, zoals een flash drive of een
muis, op uw Windows of MacBook Pro laptop

• Neem de draagbare USB-C alles-in-een adapter met u mee waar u
ook heen gaat
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Warranty 3 Years

Hardware 4K ondersteuning Ja

Bus type USB-C

Chipsetcode VIA/VLI - VL100 
VIA/VLI - VL210 
Parade - PS176

Industriestandaarden USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

Ondersteunde schermen 1

Snellaadpoort(en) Nee

Prestaties Maximale digitale resoluties 4096 x 2160p bij 24 Hz / 3840 x 2160p bij 30 Hz

Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps (USB 3.0)

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning Ja

Connector(en) Type connector(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk

1 - USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery Vrouwelijk

1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk

1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige
functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de
USB-C poort van uw hostcomputer USB
Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt.

De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort
van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet
ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er
een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele
adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.

Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie
van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K)

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze
connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Systeem- en kabelvereisten Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om
volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C
hostpoort USB Power Delivery specificatie 2.0 en DP Alt
Mode ondersteunen).

Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op
USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop).

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
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Power Delivery 60W

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Vochtigheid 0% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 50 mm [2 in]

Gewicht product 36 g [1.3 oz]

Hoogte product 1.1 cm [0.4 in]

Kabellengte 101 mm [4 in]

Kleur Wit

Lengte product 60 mm [2.4 in]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 32 mm [1.3 in]

Package Length 17.5 cm [6.9 in]

Package Width 14.5 cm [5.7 in]

Verzendgewicht (verpakt) 117 g [4.1 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C naar 4K HDMI multifunctionele adapter

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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