
USB-C till HDMI-videoadapter - 4K 30Hz - kompatibel med Thunderbolt 3 - USB 3.1 
Type-C till HDMI-omvandlare - resedongel - Svart

Produkt ID: CDP2HD

Med denna USB-C till HDMI-adapter kan du spela upp 4 K-video och -ljud från USB Type-C-porten på 
din bärbara dator till en HDMI-skärm eller projektor. Adaptern fungerar med USB 3.1 eller Thunderbolt 
3 Type-C-enheter som passerar en DP-videosignal, som till exempel din MacBook Pro, Chromebook 
eller 2018 iPad Pro.

Denna videoadapter finns också tillgänglig i vitt (CDP2HDW).

Denna adapter gör att du kan utnyttja den inbyggda videokapaciteten i din dators USB-C-anslutning 
för att leverera fantastisk UHD-kvalitet till din 4K 30 Hz-skärm.

Du kan nå en upplösning på upp till 3840 x 2160p vid 30 Hz, perfekt för att utföra 
högupplösningsuppgifter. Dessutom är USB-C-skärmadaptern bakåtkompatibel med bildskärmar och 
skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för alla arbetsplatstillämpningar.

Denna HDMI-konverterare låter dig utnyttja den mångsidiga USB Type-C-porten på din bärbara enhet. 
USB-C är en vändbar kontakt, så du kan ansluta den till din enhet i båda riktningar. Dessutom är den 
Thunderbolt 3-kompatibel vilket ger en problemfri anslutning till din Windows- eller Mac-baserade 
Thunderbolt 3-dator.

Denna kompakta, lätta USB-C-videoadapter är lätt att bära i väskan för din bärbara dator. Den är 
perfekt att använda för BYOD (Bring Your Own Device) på kontoret och är kompatibel med alla 
enheter som stöder USB-C DP alt-läge.

CDP2HD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

 

Användning

• Anslut din bärbara dator till en tilldelad HDMI-skärm på jobbet

• Leverera presentationer från bärbara USB-C-datorer till HDMI-skärmar

• Anslut en HDMI-bildskärm till din bärbara USB-C-dator som en sekundär skärm

Funktioner

• BILD I 4K 30 HZ: Den här videoadaptern projicerar felfri 4K-video (bakåtkompatibel med 1080p) till 
din HDMI-bildskärm eller monitor, vilket gör den perfekt för högupplösta uppgifter som 
videoredigering, streaming av UHD-innehåll och presentationer

• KOMPATIBEL MED THUNDERBOLT 3 OCH USB 3.1: Den här bildskärmsdongeln ansluts till USB Type 
C 3.1 eller Thunderbolt 3-porten på din bärbara dator eller surfplatta (med DP alt-läge) och fungerar 
utmärkt med enheter som MacBook, Chromebook eller iPad Pro med USB C

• PLUG-AND-PLAY: Denna AV-konverterare erbjuder en äkta plug-and-play-lösning, som varken 
kräver mjukvara eller drivrutiner. Den har en reversibel USB C-kontakt som ger en enkel anslutning 
till din Windows/Mac-baserade enhet

• FLEXIBEL MÅNGSIDIGHET: Använd reseadaptern för att förlänga eller spegla skärmen eller skapa en 
arbetsstation med två skärmar. Den kompakta designen är idealisk för BYOD-tillämpningar (Bring 
Your Own Device) på kontoret eller för att ansluta till en HDMI-skärm när du är på språng

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Denna USB-C-videoadapter är konstruerad och byggd för 
professionella IT-experter och har en 3 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet 
runt, alla vardagar, på flera språk

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

AV-ingång USB-C

Portar 1



AV-utgång HDMI - 1.4

Audio Ja

Chipset-ID DP Converter: Parade PS171

Controller: STM32F072CBU6 or VL103

Prestanda

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Video Revision HDMI 1.4

Maximal digital 
upplösning

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz

Stödda upplösningar 1024x768

1280x720 (High-definition 720p)

1920x1080 (High-definition 1080p)

1920x1200

2560x1440

2560x1600

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz

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.

Miljö

Drifttemperatur 0° C to 45° C

Förvaringstemperatur -20° C to 60° C



Luftfuktighet 25-85%

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 2.6 in [6.7 cm]

Produktlängd 5.8 in [14.7 cm]

Produktbredd 0.9 in [23 mm]

Produkthöjd 0.4 in [0.9 cm]

Produktvikt 0.8 oz [22 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.4 in [10 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.1 oz [30 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.


