
USB-C till HDMI-adapter - vit - 4K 60 Hz

Produkt ID: CDP2HD4K60W

Med denna USB-C™ till HDMI®-adapter kan du sända HDMI-video och -audio från en USB 
Type-C™-enhet, med stöd för Ultra HD 4K vid 60 Hz. Adapter fungerar med USB-C-enheter som 
passerar en DisplayPort-videosignal och den är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar. 
USB-C-videoadaptern har en slimmad vit design som passar perfekt med din USB Type-C-kapabla 
MacBook eller HP® ENVY 13.

Med adaptern kan du utnyttja videofunktionerna som är inbyggda i din USB Type-C-anslutning för att 
ge enastående UHD-kvalitet till din 4K 60 Hz-skärm. Detta gör det enklare att multitaska och 
samtidigt arbeta på de mest resurskrävande programmen man kan tänka sig. Med denna adapter kan 
du få en upplösning på upp till 3840x2160p vid 60 Hz, vilket är perfekt för att utföra högupplösta 
uppgifter som till exempel att visa och redigera 4K-video.

Adaptern är bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, 
kontoret eller andra tillämpningar på arbetsplatsen.

Med sin helvita design är denna USB-C-videoadapter det perfekta tillbehöret för din MacBook med 
USB-C. Adaptern är kompakt och lätt så den får enkelt plats i MacBook-väskan eller annan väska, 
vilket är perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret. Förutom att adaptern ser 
fantastisk ut bredvid din Mac och HP ENVY fungerar den även med alla USB-C-datorer med stöd för 
DisplayPort ALT-läge, som till exempel din bärbara Windows®-dator.

Adaptern låter dig utnyttja den mångsidiga USB Type-C-porten på din bärbara enhet. USB Type-C är 
en vändbar kontakt så det spelar ingen roll hur du kopplar in den. Den vändbara kontakten innebär att 
du alltid kopplar in den korrekt på första försöket. Den besparar dig bekymret och distraktionen av att 
försöka ansluta din bärbara dator till en skärm eller projektor om och om igen när du håller i en 
presentation eller talar inför en grupp.

CDP2HD4K60W täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:



• Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video för att fungera med denna adapter.

• Den här produkten kan ha vissa problem med skärmupptäckt på vissa Mac-modeller. Ta kontakt 
med vår tekniska support om du upplever några problem. För en problemfri användning med en Mac 
rekommenderar vi CDP2HD4K60H.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Ta med dig adaptern när du är ute och reser för att ansluta till vilken HDMI-skärm, -TV eller 
-projektor som helst som du stöter på

• Anslut din BYOD MacBook eller HP ENVY till en HDMI-skärm på jobbet

• Anslut en HDMI-skärm till din bärbara USB-C-dator och använd den som en sekundär skärm

Funktioner

• STÖD FÖR UPPLÖSNING I 4K 60 HZ: Denna USB C till HDMI-videoadapter ger en häpnadsväckande 
Ultra HD-kvalitet med upplösningar på upp till 4K vid 60 Hz till din monitor, projektor eller bildskärm

• PROBLEMFRI ANSLUTNING: Den reversibla USB Typ C-kontakten på 4K HDMI-adaptern ger en enkel 
anslutning till din Windows- eller Mac-baserade USB-C-dator

• ULTIMAT BÄRBARHET: Den här lätta USBC-till-HDMI-kontakten är utformad för att vara kompakt 
och passar perfekt i väskan för din bärbara dator, vilket gör den idealisk för resor

• THUNDERBOLT 3-KOMPATIBILITET: Den här USB Type C HDMI-dongeln är kompatibel med de 
senaste bärbara datorerna med Thunderbolt 3, USB 3.1 eller USB 3.0 som har en USB C-kontakt och 
stöd för DP alt-läge

• MAC-ANVÄNDARE: Den här produkten kan ha vissa problem med skärmupptäckt på vissa 
Mac-modeller. Om du har problem kan du kontakta vår tekniska support. För en problemfri 
användning med en Mac rekommenderar vi CDP2HD4K60H



Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

AV-ingång USB-C

Portar 1

AV-utgång HDMI - 2.0

Chipset-ID Parade - PS176

STMicroelectronics - STM32F072CBU6

Prestanda

Maximum Cable 
Distance To Display

23.0 ft [7 m]

Maximal digital 
upplösning

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) vid 60hz

Stödda upplösningar 1024x768

1280x720

1920x1080

1920x1200

2560x1440

2560x1600

3840 x 2160 @ 60Hz

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

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

Obs. Denna videoadapter är inte kompatibel med kablar som 
använder RedMere™-teknik.



Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Luftfuktighet 25% to 85% RH

Utseende

Färg Vit

Kabellängd 3.7 in [9.3 cm]

Produktlängd 5.9 in [15.0 cm]

Produktbredd 1.0 in [2.5 cm]

Produkthöjd 0.4 in [1.1 cm]

Produktvikt 0.7 oz [21.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.5 in [1.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.1 oz [30.0 g]

Vad det är i lådan

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

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


