
1m USB-C till HDMI-kabel - 4K vid 60Hz - Vit

Produkt ID: CDP2HD1MWNL

Denna USB-C™ till HDMI®-kabeladapter är en praktisk lösning för att direkt ansluta din DisplayPort 
över USB Type-C™-enhet till din HDMI-skärm, -TV eller -projektor. Adaptern erbjuder ett 
anslutningsavstånd på upp till 1 m och fungerar med USB-C-enheter med stöd för DP alt-läge, som till 
exempel MacBook, ChromeBook Pixel™ och Dell™ XPS™-modeller 15 och 13. Den är dessutom 
kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Förutom att den här vita adaptern ser bra ut bredvid datorer som matchar utseendet på bärbara 
datorer som MacBook eller HP® Envy fungerar den med alla USB-C-datorer med stöd för HDMI. Med 
en längd på 1 m ger denna kabeladapter en direkt anslutning som eliminerar överflödiga adaptrar och 
kablar för att garantera en städad och professionell installation.

För längre installationer erbjuder StarTech.com även en 2 m USB-C till HDMI-kabel (CDP2HD2MWNL) 
och en 3 m USB-C till HDMI-kabel (CDP2HD3MWNL), så att du kan välja rätt kabellängd för dina 
anpassade installationsbehov.

Med fyra gånger bildupplösning för HD 1080P kommer du förvånas över bildkvaliteten på en skärm 
eller TV med 4K - 60Hz. Med denna kabeladapter kan du utnyttja videofunktionerna som är inbyggda i 
din USB Type-C-anslutning för att ge enastående Ultra HD-kvalitet till din 4K-skärm.

Adaptern kan dessutom användas för skärmar med lägre upplösning, tex 1080p, vilket gör den till ett 
perfekt tillbehör för din HD-utrustning där hemma eller på jobbet, samtidigt som du förbereder för 
framtida installationer med 4K - 60Hz.

CDP2HD1MWNL täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

Användning

• Anslut en USB Type-C-dator till en HDMI-projektor eller -skärm i klassrummet, hörsalen eller 
styrelserummet

• Installera till din arbetsstation i hemmet eller hot desk på kontoret för att göra din USB-C-dator 
kompatibel med din HDMI-skärm

Funktioner

• Minska trasslet med en 1 m lång allt-i-ett-lösning med kombinerad kabel och adapter

• Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten

• Enastående videokvalitet med stöd för upplösningar på upp till 4K vid 60 Hz

• Ett elegant utseende som matchar dina vita skärmar

• EASY TO USE: Video adapter cable has been tested to ensure compatibility w/ USB Type C DP Alt 
Mode or TB3 device; driverless plug & play setup w/ macOS, iPadOS, Windows 10, Linux, Chrome OS 
& Android

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

AV-ingång USB-C

Portar 1

AV-utgång HDMI - 2.0

Chipset-ID VIA/VLI - VL100

Parade - PS176

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

Kontakt(er)

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

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

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.

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

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

Luftfuktighet 5%-90% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Vit

Kabellängd 3.3 ft [1 m]

Produktlängd 3.3 ft [1.0 m]

Produktbredd 0.9 in [2.2 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.4 cm]

Produktvikt 1.8 oz [50.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1



Package Length 3.5 ft [1.1 m]

Package Width 0.8 in [2.0 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.8 oz [50.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-C till HDMI-kabel

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


