
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz
Product ID: CDP2HD4K60

Met deze USB-C™ naar HDMI® adapter kunt u HDMI video en audio weergeven vanaf een USB Type-C™
apparaat zoals een met USB-C uitgeruste MacBook, met ondersteuning van Ultra HD 4K bij 60 Hz. Deze
adapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort videosignaal doorgeven en is ook
compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Met de adapter kunt u de videocapaciteiten van uw USB Type-C verbinding benutten voor de
verbazingwekkende kwaliteit van UHD op uw 4K 60 Hz scherm. Daardoor kunt u gemakkelijker
multitasken, terwijl u werkt met de meest veeleisende applicaties die u zich kunt voorstellen. Met deze
adapter kunt u een uitgangsresolutie tot 3840 x 2160p bij 60 Hz bereiken, wat perfect is voor het
uitvoeren van taken met hoge resolutie zoals het bekijken van 4K video. Bovendien is de adapter
neerwaarts compatibel met 1080p schermen, en daarmee een perfecte accessoire voor applicaties thuis,
op kantoor en in andere werkomgevingen.
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Ultieme mobiliteit

Deze USB Type-C videoadapter is zeer mobiel en heeft een compact en lichtgewicht design. De adapter is
het perfecte accessoire voor uw nieuwe USB-C apparaat en past gemakkelijk in uw laptop- of draagtas,
ideaal is voor BYOD (Bring Your Own Device) toepassingen op kantoor.

Probleemloze aansluiting met USB Type-C

Met deze adapter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB
Type-C is een omkeerbare connector, zodat het niet uitmaakt hoe u hem erin steekt. De omkeerbare
connector betekent dat u deze de eerste keer er altijd correct insteekt; zo behoren de problemen en
afleiding bij de aansluiting van uw laptop op een scherm of projector tijdens een presentatie of het
toespreken van een groep definitief tot het verleden.

De CDP2HD4K60 wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.

NB:

• Uw met USB-C uitgevoerde apparaat moet video ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
• Bij bepaalde Mac-modellen kan dit product niet worden gedetecteerd. Neem contact op met uw technische

ondersteuning als u problemen ondervindt. Voor probleemloze compatibiliteit met Mac adviseren wij
CDP2HD4K60H.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Neem de adapter mee op reis, zodat u verbinding kunt maken met
elk HDMI-scherm, -tv of -projector die u tegenkomt

• Sluit uw BYOD MacBook of Chromebook™ aan op een HDMI-scherm
op uw werk

• Sluit een HDMI-scherm aan op uw USB-C laptop, en gebruik dit als
tweede scherm

Eigenschappen

• Gebruik veeleisende applicaties op 4K-schermen bij 60 Hz
• Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
• Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
• Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
• 7.1 audio-ondersteuning
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Warranty 3 Years

Hardware AV-ingang USB-C

AV-uitgang HDMI - 2.0

Chipsetcode Parade - PS176
STMicroelectronics - STM32F072CBU6

Poorten 1

Prestaties Audiospecificaties HDMI - 7.1 Channel Audio

Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bij 60 Hz

Maximum Cable Distance To
Display

7 m [23 ft]

Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720
1920x1080
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Video Revision HDMI 2.0

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

Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Deze videoadapter is niet compatibel met kabels die
RedMere™ technologie gebruiken.

Systeem- en kabelvereisten Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt
mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen
werken.

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Opslagtemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Vochtigheid 25% tot 85% RV (niet-condenserend)

Fysieke
eigenschappen

Accentkleur Zwart

Breedte product 25 mm [1 in]

Gewicht product 23 g [0.8 oz]

Hoogte product 1.1 cm [0.4 in]

Kabellengte 9.3 cm [3.7 in]

Kleur Zwart
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Lengte product 15 cm [5.9 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 6 mm [0.2 in]

Package Length 22 cm [8.7 in]

Package Width 20 cm [7.9 in]

Verzendgewicht (verpakt) 32 g [1.1 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C naar HDMI-adapter

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