
USB-C naar HDMI video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz - wit

Productcode: CDP2HDUCPW

Met deze USB-C™ naar HDMI® adapter kunt u uw laptop of MacBook via USB Type-C™ op een 
HDMI-scherm aansluiten. De videoadapter beschikt over USB Power Delivery, waardoor u uw laptop 
kunt voeden, terwijl u tegelijkertijd video op een HDMI-scherm weergeeft.

USB Type-C is een universele connectiviteitsstandaard die al uw essentiële functies combineert in één 
dynamische poort. De videoadapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort-videosignaal 
doorgeven, zoals de MacBook en Chromebook Pixel™, en is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 
poorten.

Met zijn volledig witte design is deze USB-C videoadapter de perfecte accessoire voor uw met USB-C 
uitgeruste MacBook. De adapter is compact en lichtgewicht, zodat hij gemakkelijk in uw MacBook-tas 
of draagtas past, perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

De adapter ziet er niet alleen geweldig uit naast uw MacBook of HP® ENVY laptop, maar werkt ook 
met elke USB-C computer die DisplayPort ALT Mode ondersteunt, zoals uw Windows® laptop.

Deze videoadapter heeft ten opzichte van sommige andere USB-C poort adapters een extra 
functionaliteit; de adapter ondersteunt USB Power Delivery en heeft een extra USB-C poort. Dit 
betekent dat u uw laptop kunt opladen, zelfs wanneer u video weergeeft, door gewoon de 
voedingsadapter van uw laptop op de extra poort aan te sluiten. Het is de perfecte oplossing voor 
laptops die slechts één USB-C poort hebben.

Deze USB Type-C videoadapter zorgt voor maximale mobiliteit met een lichtgewicht, compact design. 
Deze adapter is de perfecte accessoire voor uw MacBook of Chromebook, omdat hij gemakkelijk in uw 
laptop- of draagtas past. Dankzij het ultramobiele design is deze adapter perfect voor BYOD (Bring 
Your Own Device) applicaties op kantoor.

Met deze adapter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB 
Type-C is een omkeerbare connector, zodat de adapter, ongeacht hoe u hem erin steekt, altijd werkt.  
Dit voorkomt problemen en brengt u niet in verlegenheid tijdens het geven van presentaties of het 



delen van informatie.

Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van 
een 4K-beeldscherm of -tv. Met de adapter kunt u de videocapaciteiten van uw USB Type-C 
verbinding benutten om de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD op uw 4K scherm weer te 
geven. 4K resolutie biedt u extra schermruimte zodat u gedetailleerde werkzaamheden kunt 
vereenvoudigen zoals het bewerken van video en het bekijken van grote spreadsheets.

Zelfs als u geen 4K gebruikt, ondersteunt de adapter high-definition 1080p en lagere resoluties, 
waardoor deze adapter gegarandeerd prima werkt met elk HDMI-videoscherm waarmee u verbinding 
moet maken.

De CDP2HDUCPW wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Laad uw USB Type-C laptop en geef video weer via dezelfde USB-C poort

• Neem de adapter mee op reis en sluit hem aan op elk(e) HDMI-tv, -scherm of -projector

• Maak verbinding met BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) 
werkplekken op uw kantoor

Eigenschappen

• HIGH PERFORMANCE: De actieve USB-C (DP 1.2 Alt Mode) naar HDMI 2.0 adapter kan worden 
aangesloten op één enkel HDMI-scherm met ondersteuning voor 4K 60Hz UHD 
(4096x2160/3840x2160) - compatibel met HDCP 2.2/1.4 & Thunderbolt 3/4

• POWER & CHARGE: De USB-C adapter ondersteunt Power Delivery Pass-Through 2.0 (tot 60W), 
zodat u de USB-C adapter van uw laptop kunt gebruiken om uw laptop te voeden en te laden

• COMPATIBILITEIT: Werkt met DisplayPort over USB Type-C (TB3 compatibel) laptops zoals Lenovo 
ThinkPad X1 Carbon, Dell XPS 13, HP EliteBook, TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3, 
Chromebook



• SCHERMCOMPATIBILITEIT: Getest voor piekprestaties bij 4K 60Hz op HDMI-monitors, projectors en 
HDTV's, waaronder Dell, Samsung, LG, Asus, Acer, BenQ, Sony, NEC en Epson - backwards 
compatibel met 1080p

• GEBRUIKSVRIENDELIJK: USB-C naar HDMI-adapter ondersteunt een driverloze plug & play setup - 
werkt met macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS en Linux - Compatibel met Thunderbolt 3/4 en 
vorige DisplayPort versies

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

AV-ingang USB-C

Poorten 1

AV-uitgang HDMI - 2.0

Chipsetcode Parade - PS176

VIA/VLI - VL100

Prestaties

Maximum Cable 
Distance To Display

23.0 ft [7 m]

Maximale digitale 
resoluties

3840 x 2160 @ 60Hz

Ondersteunde 
resoluties

3840 x 2160 @ 60Hz

2560 x 1600

2048 x 1280

1920 x 1200

1920 x 1080

1280 x 720

1680 x 1050

1600 x 900

1440 x 900

1360 x 768

1280 x 800



1280 x 768

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties 7.1 surround sound

Connector(en)

Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

Gebruiksomgeving

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

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

Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Wit

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 3.9 in [100 mm]

Lengte product 2.0 in [50 mm]

Breedte product 1.3 in [33 mm]

Hoogte product 0.5 in [1.3 cm]

Gewicht product 0.8 oz [22 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 1.2 in [31 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.2 lb [0.1 kg]



Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C naar HDMI-adapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


