
USB-C multiportvideoadapter - HDMI eller DisplayPort - 4K 60 Hz

Produkt ID: CDP2DPHD

Denna USB-C-multiportvideoadapter erbjuder en bärbar lösning för att ansluta din bärbara dator med 
USB-Type C till en HDMI- eller DisplayPort-skärm.

Slipp besväret med att bära på olika adaptrar med hjälp av en 2-i-1 
USB-C-skärmadapter.Multiportadaptern har både HDMI- och DisplayPort-utgångar, så att du bekvämt 
kan ansluta din bärbara dator till valfri HDMI- eller DP-utrustad skärm.

Adaptern har ett hållbart aluminiumhölje och håller för att transporteras i din resväska.

HDMI- och DisplayPortout-utgångarna på denna USB-C-videoadapter gör att du kan utnyttja de ljud- 
och video-funktioner som är inbyggda i din dators USB-anslutning och leverera den häpnadsväckande 
kvaliteten hos UHD på din 4K 60 Hz-skärm. Detta gör det enklare att multitaska och samtidigt arbeta 
på de mest resurskrävande programmen man kan tänka sig.

Elegant anslutning för din MacBook, MacBook Pro eller vilken bärbar dator som helst

USB-C-skärmadaptern har en rymdgrå-färgad inkapsling och en inbyggd USB-C-kabel designad för att 
matcha din MacBook eller MacBook Pro i rymdgrå. Adaptern är kompatibel med enheter som stöder 
USB-C DP Alt-läget.

CDP2DPHD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



 

Användning

• Kan anslutas till i stort sett vilken HDMI- och DisplayPort-skärm som helst vid resor eller på kontoret

• Skicka video till en sekundär HDMI- eller DP-skärm

• Strömma, visa och redigera 4K-video på din HDMI- eller DisplayPort-skärm

Funktioner

• Maximera din bärbara dators kompatibilitet med en 2-i-1 multiportvideodapter: USB-C™ till HDMI® 
eller DisplayPort™

• Stöder resurskrävande tillämpningar med UHD-upplösningar upp till 4K 60 Hz

• Rymdgrå adapter som matchar din MacBook eller MacBook Pro i samma färg

• TESTED & VERIFIED: USB-C adapter tested for peak performance @ 4K 60Hz to ensure compatibility 
w/ a range of projectors/displays from brands like Samsung, Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, LG, Sharp, 
Sony

• EASY TO USE: USB C (DisplayPort over USB-C) display adapter for any TB3/USB Type-C 
laptop/tablet & supports driverless plug & play in Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS | Works w/ 
1080p, HDMI 1.4

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

AV-ingång USB-C

AV-utgång HDMI - 2.0

DisplayPort - 1.2

Audio Ja

Chipset-ID ITE - IT6563



Parade - PS8338

Prestanda

Maximum Cable 
Distance To Display

6.6 ft [2 m]

Video Revision HDMI 2.0

DisplayPort 1.2

Stödda upplösningar HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz

DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be 
supported

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer HDMI - 7.1 Channel Audio

DisplayPort - 7.1 Channel Audio

Kontakt(er)

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

Connector B 1 - DisplayPort

1 - HDMI

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Din USB-C-enhet måste stödja DP alt-läge för att 
fungera med denna adapter.

Denna adapter stöder endast en skärm - du kan inte 
sända DisplayPort- och HDMI-video samtidigt

Miljö

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

Förvaringstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Luftfuktighet 5~90 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Rymdgrå



Kabinettyp Aluminium

Kabellängd 6.0 in [15.2 cm]

Produktlängd 8.1 in [20.5 cm]

Produktbredd 2.4 in [6.2 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 1.7 oz [48 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 3.1 in [8 cm]

Package Width 6.8 in [17.3 cm]

Package Height 0.8 in [2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.5 oz [70 g]

Vad det är i lådan

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

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


