
Mini USB-C naar DisplayPort 1.4 Adapter - 8K 60Hz/4K USB-C naar DP Video Converter 
met Sleutelhanger - USB Type-C DP Alt Mode (HBR3/HDR/DSC) naar DP Dongle - TB3 
Compatibel

Productcode: CDP2DPFC

Deze compacte USB-C™ naar DisplayPort™ adapter biedt een ultramobiele oplossing om uw USB 
Type-C laptop of apparaat op een 8K of 4K DP monitor of scherm aan te sluiten. De adapter is 
uitgerust met een verwijderbare sleutelhanger die eenvoudig aan uw laptop- of projectortas kan 
worden bevestigd en zorgt voor maximale mobiliteit.

Voor extra comfort is deze USB-C adapter ook beschikbaar met een Mini DisplayPort, HDMI of VGA 
uitgang.

Deze lichtgewicht USB-C naar DP schermadapter kunt u eenvoudig meenemen waar u ook heen gaat. 
Hij kan gemakkelijk aan uw draagtas worden bevestigd en is klein genoeg om in uw broekzak weg te 
steken. Ideaal dus voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor of voor mensen die veel 
onderweg zijn en direct verbinding moeten kunnen maken zonder zorgen.

Het is de perfecte oplossing voor:

• het geven van presentaties met hoge resolutie op kantoor of op verplaatsing

• het verbinden van uw smartphone of tablet met een DisplayPort monitor

• hotdesk of flexdesk omgevingen

Deze adapter met sleutelhanger kan u makkelijk aan elke tas, kledingstuk of sleutelbos bevestigen 
zodat u niet langer hoeft te lopen zoeken naar een adapter op het moment dat u er één nodig heeft. 
Indien gewenst is de sleutelhanger ook eenvoudig te verwijderen. Bovendien beschikt de adapter ook 
over een geïntegreerde 3,3 cm flexibele kabel die omheen de adapter kan worden gevouwen zodat 
deze nooit in de weg steekt.



Om een probleemloze verbinding te garanderen, werkt deze videoadapter met al uw Mac en Windows 
USB Type-C apparaten en is ook compatibel met Thunderbolt 3™. U kan deze adapter zeer eenvoudig 
installeren zonder dat aanvullende software of stuurprogramma's nodig zijn.

De CDP2DPFC heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Maak verbinding met bijna iedere 4K of 8K DisplayPort monitor als u op kantoor of onderweg bent

• Sluit uw met USB-C uitgevoerde tablet or smartphone aan op een groter scherm

• Sluit een tweede scherm aan op uw werkplek

Eigenschappen

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

• COMPACT DESIGN: Deze lichtgewicht USB-C naar DisplayPort adapter is zeer geschikt om overal 
mee naartoe te nemen | korte kabel met DP connector die flexibel omheen de adapter plooit en 
verwijderbare sleutelhanger

• COMPATIBILITEIT: Dell XPS, Precision & Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon & Extreme, Microsoft 
Surface Book & Surface Laptop 3, MacBook Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre & ZBook & 
Chromebook

• GETEST EN GEVERIFIEERD: USB-C naar DisplayPort videoconverter (male to female), compatibel 
met vele 8K, 4K en 1080p DP monitors/schermen van merken zoals Dell Ultra Sharp, Samsung, Asus 
ProArt, Acer & LG

• GEBRUIKSVRIENDELIJK: USB C naar DP adapter dongle ondersteunt plug & play installatie zonder 
stuurprogramma's en is compatibel met macOS, Windows 10, Linux & Chrome OS; geschikt voor elk 
USB Type-C (DP Alt Mode) of Thunderbolt 3 apparaat



Hardware

Garantiebeleid 3 Years

AV-ingang USB-C

Poorten 1

AV-uitgang DisplayPort

Audio Ja

Prestaties

Video Revision DisplayPort 1.4

Ondersteunde 
resoluties

7680 × 4320 (8K) / 60Hz

Additional resolutions and refresh rates may be 
supported

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties DisplayPort - 7.1 kanaals audio

Connector(en)

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

Connector B 1 - DisplayPort

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Uw USB-C apparaat moet DisplayPort over USB-C (DP 
Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen 
werken

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

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

Vochtigheid 5-90% RV (niet-condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart



Type behuizing Kunststof

Lengte product 1.3 in [3.2 cm]

Breedte product 1.9 in [4.8 cm]

Hoogte product 0.6 in [1.4 cm]

Gewicht product 0.6 oz [18 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 3.5 in [9 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.8 in [2 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.8 oz [21.5 g]

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.


