
Kompakt USB C till DisplayPort 1.4-adapter ‒ videokonverterare USB-C till DP för 8K vid 
60 Hz/4K, med nyckelring ‒ dångel USB Type-C DP Alt-läge (HBR3 HDR DSC) till 
DP-skärm ‒ TB3-kompatibel

Produkt ID: CDP2DPFC

Denna kompakta USB-C™ till DisplayPort™-adapter utgör en extremt portabel lösning för att ansluta 
din bärbara dator eller en enhet med USB Type-C till en 8K- eller 4K DP-skärm eller någon annan typ 
av bildskärm. Adaptern är utrustad med en avtagbar, snabbkopplingsnyckelring som enkelt kan fästas 
till din bärbara dator eller projektorväska, vilket maximerar rörligheten.

USB-C-adaptern kan även fås med Mini DisplayPort-, HDMI- eller VGA-utgångar.

Denna lätta skärmadapter för USB-C till DP-skärm får du enkelt med dig vart du än går. Den fästs 
bekvämt på ditt fodral och är tillräckligt liten för att passa i fickan, vilket gör den idealisk för 
BYOD-applikationer (Bring Your Own Device) på kontoret eller för dem som ofta är på väg och 
behöver ansluta.

Det är den perfekta lösningen för:

• Leverera högupplösta presentationer både på kontoret eller när du är på väg

• Anslut din smarttelefon eller surfplatta till en DisplayPort-skärm

• Varma skrivbordmiljöer

Undvik att förlägga din skärmadapter med den bifogade nyckelringen som säkert fästs i din väska så 
att du alltid kan hålla den tillsammans med dina enheter; nyckelringen kan enkelt tas bort eller fästas 
igen på adaptern så att du kan anpassa den efter dina önskemål och behov. Adaptern har också en 
inbyggd 3,3 cm flex-kabel som har en hopfällbar design, vilket bidrar till den kompakta formfaktorn.

För att säkerställa en problemfri anslutning fungerar den här videoadaptern med alla dina Mac- och 
Windows-enheter med USB Type-C. Dessutom är den kompatibel med Thunderbolt 3™. Plug-and-play 



- inga extra program eller drivrutiner behövs.

CDP2DPFC täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Anslut praktiskt taget till varje 8K DisplayPort-skärm när du är på kontoret eller på resa

• Anslut din USB-C utrustade surfplatta eller smarttelefon till en större skärm

• Anslut en sekundär bildskärm till din arbetsplatsdator

Funktioner

• HÖG PRESTANDA: USB-C- till DisplayPort 1.4-adapter (32,4 Gbit/s) kompatibel med 
HDR/DisplayHDR, HBR3, Display Stream Compression (DSC), HDCP 2.2/1.4; 8K 60 Hz (7680 x 4320), 
5K 60 Hz, 4K 120 Hz och 1080p

• BÄRBAR DESIGN: Kompakt och lätt USB-C till DisplayPort-adapter är perfekt för resor. Utrustad med 
en flexibel omlindningsbar kabel och avtagbar nyckelring som säkert kan fästas i din väska

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

• TESTAD OCH VERIFIERAD: USB-C- till DisplayPort-videokonverterare (hane till hona) kompatibel 
med intervall på 8K, 4K och 1080p DP-monitorer/bildskärmar, inklusive märken som Dell Ultra Sharp, 
Samsung, Asus ProArt, Acer och LG

• ENKEL ATT ANVÄNDA: USB-till-DP-adapterdongeln stöder drivrutinlös plug & play-installation och är 
kompatibel med macOS, Windows 10, Linux och Chrome OS. Fungerar med alla USB Type C- eller 
Thunderbolt 3-enheter (DP Alt Mode)

Hårdvara



Garantipolicy 3 Years

AV-ingång USB-C

Portar 1

AV-utgång DisplayPort

Audio Ja

Prestanda

Video Revision DisplayPort 1.4

Stödda upplösningar 7680 × 4320 (8K) / 60Hz

Additional resolutions and refresh rates may be 
supported

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer DisplayPort - 7.1-kanalljud

Kontakt(er)

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

Connector B 1 - DisplayPort

Särskilda 
anmärkningar/krav

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

Miljö

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

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

Luftfuktighet 5-90% relativ fuktighet (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 1.3 in [3.2 cm]



Produktbredd 1.9 in [4.8 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.4 cm]

Produktvikt 0.6 oz [18 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 3.5 in [9 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.8 in [2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 0.8 oz [21.5 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.


