
1,8m USB-C naar DisplayPort 1.4 Kabel - 4K/5K/8K USB Type-C naar DP 1.4 Alt Mode 
Video Adapter Converter - HBR3/HDR/DSC - 8K 60Hz DP Monitorkabel voor 
USB-C/Thunderbolt 3

Productcode: CDP2DP146B

Met deze 1,8m USB-C naar DisplayPort 1.4 kabel kunt u uw USB Type-C apparaat met slechts één 
kabel op een DisplayPort scherm aansluiten zonder kabelwarboel.

Door ondersteuning van vier keer de resolutie van 4K biedt deze 8K DP 1.4 adapterkabel de 
verbazingwekkende kwaliteit van UHD bij resoluties tot 7680×4320. De kabel ondersteunt ook HBR3 
waardoor er tot 32,4 Gbps bandbreedte beschikbaar is.

Door de geavanceerde beeldkwaliteit is deze kabel ideaal voor:

• het weergeven van glasheldere digital signage beelden op grote wanden

• het bewerken van haarscherpe foto's en video's in hoge resoluties

De USB-C naar DP kabel is neerwaarts compatibel met 4K en 1080p schermen, en is dus een 
geweldige accessoire voor applicaties thuis, op kantoor of in andere werkomgevingen. Zelfs als u 
momenteel enkel over 1080p of 4k apparaten beschikt, is deze kabel de ideale keuze aangezien u 
hiermee reeds bent voorbereid op de toekomstige 8K resoluties.

Deze 1,8 m adapterkabel zorgt voor een eenvoudige en professionele aansluiting die extra adapters en 
kabels elimineert. Voor kortere verbindingen bieden wij ook een 1m DisplayPort kabel aan.

U kan deze kabel zeer eenvoudig installeren zonder dat aanvullende software of stuurprogramma's 
nodig zijn.

De CDP2DP146B heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.



NB:

• Uw USB-C apparaat moet DP Alt Mode ondersteunen om met deze adapterkabel te kunnen werken.

• Voor de weergave van 8K resoluties moeten uw bron- en weergaveapparaat DisplayPort 1.4 
ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Stream 8K video naar een DisplayPort 1.4 scherm of monitor

• Geef haarscherpe presentaties terwijl u onderweg bent

• De perfecte accessoire voor mensen die al vroeg voor 8K technologie kiezen

• Perfect voor creatieve professionals

Eigenschappen

• HIGH PERFORMANCE: USB-C naar DisplayPort 1.4 (32,4 Gbps) adapterkabel compatibel met 
HDR/DisplayHDR, HBR3, Display Stream Compression (DSC), HDCP 2.2/1.4; 8K 60Hz (7680x4320), 
5K 60Hz, 4K 120Hz & 1080p

• GENIET VAN 8K: De USB C naar DisplayPort 1.4 kabel werd getest met 8K monitors en doorstond 
hardware/software compliance testen voor optimale prestaties en kleurdiepte bij hoge resoluties

• GEÏNTEGREERDE VIDEOADAPTERKABEL: Deze USB-C naar DP kabel minimaliseert signaalverlies en 
verhindert zwakke schakels in uw opstelling dankzij een vergrendelbare DP connector, level 4 
lucht-/contact ESD-immuniteit/-bescherming en EMI-afscherming

• GETEST EN GEVERIFIEERD: Werkt met USB-C DP Alt Mode en Thunderbolt 3 apparaten zoals Lenovo 
ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Dell XPS, HP EliteBook/ZBook, TB3 MacBook Pro 13 & 16 / Air, iPad Pro, 
Surface Laptop 3/Pro 7

• COMPATIBILITEIT: Voor deze 2 m USB Type-C naar DisplayPort converterkabel hoeven geen 
software/stuurprogramma's te worden geïnstalleerd. Bovendien is de kabel neerwaarts compatibel 



met DisplayPort 1.2 en geschikt voor Windows, MacOS, Linux, iPadOS, Chrome OS, Android

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Actief

AV-ingang USB-C

Poorten 1

AV-uitgang DisplayPort - 1.4

Chipsetcode STM32F072CBY6TR

Prestaties

Video Revision DisplayPort 1.4

Ondersteunde 
resoluties

DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 60Hz

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Bandbreedte HBR3

Audiospecificaties 7.1 surround sound

Connector(en)

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

Connector B 1 - DisplayPort (20-polig)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

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

Voor de weergave van 8K resoluties moeten uw bron- en 
weergaveapparaat DisplayPort 1.4 ondersteunen.

Gebruiksomgeving

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



Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid 80%-90% relatieve vochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 6.0 ft [1.8 m]

Breedte product 7.9 in [20.0 cm]

Hoogte product 0.4 in [1.1 cm]

Gewicht product 2.0 oz [57.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 7.9 in [20.0 cm]

Package Width 8.7 in [22.0 cm]

Package Height 0.7 in [17.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.1 lb [0.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz

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


