
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit

Produkt ID: CDP2HDUACPW

Den här USB-C™-multiportadaptern med HDMI låter dig lägga till avgörande anslutningar till din 
MacBook eller Windows-laptop genom en enda USB-C-port.

För högsta produktivitet ansluter du din bärbara dator med USB-C eller Thunderbolt 3 till en 4K 30 
Hz-skärm med hjälp av den här USB-C till 4K HDMI-adaptern. Du kan även ansluta till en 
HDMI-projektor, eller till en TV i ett styrelserum eller annat rum, för att göra presentationer på en 
delad skärm.

USB-C-adaptern låter dig strömförse och ladda din bärbara dator med USB-C under en presentation 
eller medan du arbetar, med en USB-C Power Delivery-port. Även om din bärbara dator endast har en 
enda USB-C-port tillgänglig kan du hålla den strömförsedd.

Denna USB-C-multifunktionsadapter har en USB 3.0-port som är bakåtkompatibel med äldre 
USB-enheter -  perfekt för att överföra data, synka och ladda dina mobila enheter.

Den kompakta allt-i-ett-adaptern är ett avgörande tillbehör till din USB-C-laptop. Med dess lilla 
fotavtryck kan du ta med dig den var du än skulle kunna använda din bärbara dator.

CDP2HDUACPW täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: För att garantera att adapterns alla funktioner fungerar måste din bärbara dators USB-C-port ha 
stöd för USB Power Delivery och DP alt-läge.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

 

Användning

• Multitaska snabbare med en extra 4K HDMI-skärm

• Håll presentationer på en TV eller en projektor från din bärbara dator

• Ladda din bärbara dator med dess USB-C-laddare, även när adaptern är ansluten.

Funktioner

• ANSLUTA TILL 4K HDMI: Med den här vita USB C-multiportadaptern med HDMI kan du ansluta din 
bärbara USB-C-dator till en extern 4K UHD HDMI-skärm (4096 x 2160 upplösning vid 24 Hz eller 3840 
x 2160 vid 30 Hz). Det är det perfekta tillbehöret för en MacBook eller annan bärbar USB-C-dator

• STRÖMFÖRSÖRJ OCH LADDA: USB-C-adaptern med laddning stöder Power Delivery 2.0 (upp till 60 
W), så att du kan använda din bärbara dators USB-C-adapter för att driva och ladda din bärbara dator

• ANSLUTA EN USB-ENHET: Med denna allt-i-ett-adapter kan du ansluta en kringutrustning, t.ex. ett 
USB-minne eller en mus, via USB 3.0-porten (Type A). USB-portarna är bakåtkompatibla så att du kan 
ansluta din befintliga USB-enhet

• RESEVÄNLIG DESIGN: Den kompakta designen gör att du kan ta med dig den bärbara USB C 
HDMI-multiportadaptern överallt

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Denna USB Type-C-multiportadapter är konstruerad och byggd 
för professionella IT-experter och har en 3 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport 24/5 på 
flera språk

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

4K-stöd Ja

Snabbladdningsport(ar) Nej

Skärmstöd 1



Busstyp USB-C

Industristandarder USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1

Chipset-ID VIA/VLI - VL100 

VIA/VLI - VL210 

Parade - PS176

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps (USB 3.0)

Maximal digital 
upplösning

4096 x 2160p vid 24Hz/3840 x 2160p vid 30Hz<br/> 
Även lägre upplösningar stöds.

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

1 - USB Type-C (24-stifts), endast USB-strömförsörjning

1 - HDMI (19-stifts)

1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav En bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att 
garantera full adapterfunktionalitet måste den värdens 
USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 och DP 
alt-läge).

Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara 
dators USB-C-baserade strömadapter).

Obs. Inte alla USB-C-portar har stöd för USB 
Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din 
USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 och DP 
alt-läge.

Adaptern kan ansluta till en bärbar värddators 
USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0. 
Men om en strömadapter är ansluten till 
multifunktionsadaptern i denna konfiguration kommer 



den inte att föra över ström till din bärbara värddator.

En 4K-kapabel skärm krävs för att få 
3840x2160p-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna 
anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Power Delivery 60W

Miljö

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

Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfuktighet 0~90 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Vit

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 4.0 in [101 mm]

Produktlängd 2.4 in [60 mm]

Produktbredd 2.0 in [50 mm]

Produkthöjd 0.4 in [1.1 cm]

Produktvikt 1.3 oz [36 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Fraktvikt (förpackning) 4.1 oz [117 g]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-C till 4K HDMI-multifunktionsadapter

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


