
USB-C naar VGA video adapter met 60 W Power
Delivery - zwart
Product ID: CDP2VGAUCP

Met deze USB-C naar VGA adapter verbindt u een VGA-scherm met uw laptop of MacBook via USB Type-
C. De USB-C-adapter beschikt over USB Power Delivery, waardoor u uw laptop kunt voeden, terwijl u
video weergeeft, met dezelfde USB-C-poort. De adapter is ook beschikbaar in wit (CDP2VGAUCPW), zodat
u een adapter kunt kiezen die past bij de stijl van uw laptop.

Voeding en video in één poort met USB Power Delivery

Kleinere en lichtere laptops zijn mobiel maar u heeft wel minder verbindingspoorten. Deze USB-C VGA-
adapter ondersteunt USB Power Delivery tot 60 W en heeft een extra USB-C poort zodat u uw laptop kunt
opladen met de USB-C voedingsadapter, zelfs terwijl u video weergeeft. Veel laptops zoals Dell XPS en
MacBook Pro ondersteunen opladen via uw USB-C poort met USB Power Delivery, controleer de
specificaties om de comptabiliteit te bevestigen.
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Geniet van HD beeldkwaliteit met videoresoluties tot 2048 x 1260

Om te garanderen dat de kwaliteit van uw videosignaal behouden blijft, ondersteunt de USB-C dongle
VGA-resoluties tot 2048 x 1260 60Hz, inclusief populaire high-definition resoluties zoals 1080p en 720p.

Stijlvolle connectiviteit voor uw Ultrabook of elke andere laptop

Deze USB Type-C-adapter heeft een compleet zwarte behuizing en ingebouwde USB-C-kabel ontworpen
speciaal voor uw Ultrabook of laptop. De adapter is compatibel met elk apparaat dat USB-C DP Alt Mode
ondersteunt.

De CDP2VGAUCP wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Maak verbinding met elk VGA-scherm terwijl u onderweg bent
• Sluit uw BYOD-laptop aan op een VGA-scherm op uw werk, op school

of thuis, terwijl u uw laptop oplaadt
• Presenteer op een groot VGA-scherm met uw USB-C-laptop

Eigenschappen

• Laad uw laptop en maak tegelijk verbinding met een VGA-scherm via
slechts één USB-C-poort, met USB Power Delivery

• Krijg haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning voor HD-
videoresoluties tot 2048x1280 60Hz inclusief 1080p

• Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
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Warranty 3 Years

Hardware AV-ingang USB-C

AV-uitgang VGA

Chipsetcode ITE - IT6516
VIA/VLI - VL100

Prestaties Audiospecificaties VGA - No Audio Support

Maximale analoge resoluties 2048 x 1280 @ 60Hz

Ondersteunde resoluties 2048 x 1280 @ 60Hz
1920 x 1200
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768

Lower resolutions and refresh rates may also be supported

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Connector(en) Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input

Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Output

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

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Systeem- en kabelvereisten Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP
Alt mode) in order to work with this adapter

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Power Delivery 60W

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 33 mm [1.3 in]

Gewicht product 24 g [0.8 oz]

Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]

Kabellengte 102 mm [4 in]

Kleur Zwart

Lengte product 15 cm [5.9 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 32 mm [1.3 in]

Package Length 17.3 cm [6.8 in]
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Package Width 14.8 cm [5.8 in]

Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C naar VGA adapter

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