3 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit
Produkt ID: CDP2DPMM3MW
Denna USB-C till DisplayPort-kabel gör att du kan ansluta din Thunderbolt 3- eller USB
Type-C-kompatibla enhet till en 4K DisplayPort-skärm med bara en kabel, vilket gör det till en bekväm
och trasselfri lösning.
USB C till DisplayPort-kabeladaptern gör att du kan utnyttja de videofunktioner som är inbyggda i din
USB-C-anslutning för att leverera den häpnadsväckande Ultra HD-kvaliteten på din 4K-skärm och
stödja upplösningar på upp till 3840 x 2160.
Dessutom är adaptern bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för
hemmet, kontoret eller andra arbetsmiljöer.
Med sin 3 m längd eliminerar denna bildskärmskabel behovet av extra adaptrar och kablar, vilket
garanterar en elegant och professionell installation. För installationer som kräver kortare anslutningar
erbjuder vi även en 1,8 m (CDP2DPMM6W, CDP2DPMM6B) och en 1 m (CDP2DPMM1MW,
CDP2DPMM1MB) lång USB-C till DP-kabel, så att du kan välja rätt kabellängd för dina
installationsbehov.
Enkel hantering och installation säkerställs genom att denna USB C till DisplayPort-kabel kan
användas med både Windows- och Mac-datorer och den tillåter plug-and-play-installation, vilket
eliminerar behovet av ytterligare program eller drivrutiner.
CDP2DPMM3MW täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Obs.:Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med
denna adapter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Anslut USB-C- eller Thunderbolt 3-enheter till DP-skärmar
• Perfekt för hemmakontor eller gemensamma arbetsstationer
• Upplev förbättrad bildkvalitet med stöd för 4K 60 Hz
• Leverera bättre presentationer

Funktioner
• Få enastående bildkvalitet med stöd för UHD-videoupplösningar på upp till 4K vid 60 Hz
• Problemfri anslutning med vändbar USB-C-kontakt

• Kompatibel med Thunderbolt 3- och USB 3.1 Type-C-portar som stöder DP Alt-läge
• Slipp trassel med en kombinerad USB-C till DisplayPort-adapter och bildskärmskabel
• Få en perfekt anslutning med en bildskärmskabel som fungerar med alla USB-C-kompatibla bärbara
datorer

Hårdvara
Garantipolicy

3 Years

AV-ingång

USB-C

AV-utgång

DisplayPort - 1.2

Chipset-ID

STMicroelectronics - STM32F072CBU6
PERICOM - PI3DPX1203

Prestanda
Maximal digital
upplösning

3840x2160 @ 60 Hz

Stödda upplösningar

1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)

Stöd för widescreen

Ja

Audio-specifikationer

7.1 surroundljud

Connector A

USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge

Connector B

DisplayPort (20-stifts)

Kontakt(er)

Särskilda
anmärkningar/
krav

Obs.

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

Drifttemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur

-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Luftfuktighet

20%-70%RH

Färg

Svart

Produktlängd

10.0 ft [3.0 m]

Produktbredd

0.8 in [20 mm]

Produkthöjd

0.4 in [10 mm]

Produktvikt

7.1 oz [200 g]

Package Length

8.7 in [22 cm]

Package Width

7.9 in [20 cm]

Package Height

0.0 in [0.1 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

7.1 oz [200 g]

Ingår i paketet

USB-C till DisplayPort-kabel

Miljö

Utseende

Förpackning

Vad det är i
lådan

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

