
USB-C till DisplayPort-adapter med strömförsörjning - 8K 30 Hz

Produkt ID: CDP2DP14UCPB

Med denna USB-C™ till DisplayPort-adapter kan du ansluta din USB Type-C-enhet eller Thunderbolt 
3-enhet till en DisplayPort-bildskärm, vilket ger en bekväm och högpresterande lösning. Adaptern har 
USB-strömförsörjning så att du kan strömsätta och ladda dina enheter samtidigt som du sänder Ultra 
HD-video.

Denna USB-C-skärmadapter stöder USB-strömförsörjning på upp till 60 W och har en extra 
USB-C-port, så du kan ladda din bärbara dator eller surfplatta med USB-C-strömadaptern.

Denna 8K DisplayPort 1.4-adapter som levererar toppmodern bildkvalitet stöder UHD-upplösningar på 
upp till 7680x4320 och har även HBR3-funktionalitet, vilket ger en bandbredd på upp till 32,4 Gbps. 
Med HDR-stöd får du levande bilder med ökad kontrast, ljusstyrka och färger och större ljusstyrka än 
vanlig digital bildbehandling.

DisplayPort-adaptern är bakåtkompatibel med 4K- och 1080p-bildskärmar, vilket gör den till ett 
utmärkt tillbehör för hem, kontor eller andra arbetsmiljöer, samtidigt som den är framtidssäkrad för 
8K-implementering.

Denna lätta skärmadapter är mycket bärbar och har ett litet format. Det perfekta tillbehöret till 
MacBook, Microsoft Surface Book eller andra USB-C (eller Thunderbolt 3) enheter och får enkelt plats i 
resväskan.

CDP2DP14UCPB täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs!

• Din USB-C-enhet måste ha stöd för DisplayPort Alternate Mode för att fungera med denna adapter.

• Både din källa och destination måste stödja DisplayPort 1.4 för att uppnå maximal 8K-upplösning.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

         

 

Användning

• Strömma verklighetstrogen 8K-video till en DisplayPort 1.4-skärm, projektor eller bildskärm

• Visa digital väggskyltning i hög upplösning

• Ett ultimat tillbehör för dem som är först med att använda 8K-teknik

• Leverera iögonfallande presentationer på resande fot

• Anslut USB-C-enheter till HDR-kompatibla 8K-bildskärmar

• Perfekt för kreativa proffs

Funktioner

• HÖG PRESTANDA: USB-C till DisplayPort 1.4-adapter (DP alt-läge HBR3) (32,4 Gbps) för att ansluta 
en enda DP-skärm med stöd för 8K 60 Hz (7680x4320) eller 4K 120 Hz UHD - HDR/DisplayHDR - DSC 
- HDCP 2.2/1.4 - Fungerar med system som stöder DP alt-läge över USB-C

• KOMPATIBILITET: Fungerar med bärbara datorer med DP över USB Type-C (Thunderbolt 
3-kompatibel), inklusive MacBooks och Chromebooks, och stöder upp till 60 W Power Delivery för att 
strömförsörja och ladda din bärbara dator samtidigt som du visar video på en DisplayPort-skärm

• HÖG KVALITET: Den här adaptern har en unik videosignalförstärkare som förstärker signalen och 
säkerställer tillförlitlig prestanda, även med kablar av lägre kvalitet - Förstärkaren ökar också den 
maximala DP-kabellängden som stöds jämfört med andra märken

• 8K-UPPLÖSNING: USB C- till DisplayPort-adapter testades med 8K-monitorer, bildskärmar och 
maskinvara/programvara testades för optimal prestanda och färgdjup för högupplösta bilder och 
innehållsskapande

• ENKEL ATT ANVÄNDA: USB C- till DP-adapter stöder en drivrutinlös plug & play-installation - 



Fungerar med macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS och Linux - Kompatibel med Thunderbolt 3 och 
tidigare versioner av DisplayPort

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

AV-ingång USB-C

Portar 1

AV-utgång DisplayPort - 1.4

Chipset-ID Parade PS8468

VIA VL102

Prestanda

Maximum Cable 
Distance To Display

6.6 ft [2 m]

Video Revision DisplayPort 1.4

Stödda upplösningar DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 60Hz

Stöd för widescreen Ja

Bandbredd HBR3

Audio-specifikationer DisplayPort - 7.1-kanalljud

Kontakt(er)

Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge

Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts)

1 - USB Type-C (24-stifts), endast USB-strömförsörjning

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 8, 8.1, 10, 11<br / >macOS 10.12 - 10.15, 
11.0, 12.0, 13.0

Särskilda 
anmärkningar/krav



System- och kabelkrav Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över 
USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.

Både din källa och destination måste stödja DisplayPort 
1.4 för att uppnå maximal 8K-upplösning.

Ström

Power Delivery 60W

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 45°C (41°F to 113°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 10%-85% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 4.3 in [11 cm]

Produktlängd 1.7 in [4.3 cm]

Produktbredd 7.1 in [18.1 cm]

Produkthöjd 0.5 in [1.2 cm]

Produktvikt 0.8 oz [22.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.9 in [22.6 cm]

Package Width 4.9 in [12.4 cm]

Package Height 0.4 in [1.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 0.9 oz [26.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-C till DisplayPort-adapter



* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


