
USB-C till VGA- och HDMI-adapter - 2-i-1 - 4K 30 Hz - rymdgrå

Produkt ID: CDP2HDVGA

Denna USB-C till VGA- och HDMI- adapter är en bärbar lösning för anslutning av din bärbara dator 
med USB Type-C till en VGA- eller HDMI- skärm.  Videoadaptern för flera portar kan även användas 
som en splitter, vilket låter dig skicka en identisk videosignal till två separata bildskärmar (1 x HDMI 
och 1 x VGA).

Slipp besväret med att bära med dig olika adaptrar med denna 2-i-1 USB-C- skärmadapter. Denna 
adapter för flera portar har VGA- och HDMI-utgångar, så du kan ansluta din bärbara dator till vilken 
bildskärm som helst.

Du kan förvara adaptern i din resväska tack vare dess slitstarka aluminiumhölje.

HDMI- utgången på denna USB-C-videoadapter stöder UHD-upplösningar på upp till 4K 30 Hz, medan 
VGA- utgången stöder HD-upplösningar upp till 1920 x 1200.

Denna USB-C- videoadapter har ett rymdgrått hölje och inbyggd USB-C-kabel som designats för att 
matcha din rymdgrå MacBook eller MacBook Pro. Adaptern är kompatibel med enheter som stöder 
USB-C DP Alt-läget.

CDP2HDVGA täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



 

Användning

• Kan anslutas till i stort sett vilken VGA- eller HDMI-bildskärm som helst när du reser

• Använd som en videosplitter för att visa en identisk bild på en VGA- och HDMI-bildskärm samtidigt 
som bilden delas

• Spela video på en sekundär VGA- eller HDMI-bildskärm

Funktioner

• USB C AV-MULTIPORTADAPTER: Maximera videokompatibiliteten för din bärbara dator med en 
2-i-1-adapter som stöder USBC till HDMI (digitalt) och VGA (analogt)

• DIGITAL 4K30-VIDEO: USB C-monitoradapter stöder resurskrävande applikationer med stöd för 
UHD-upplösningar upp till 4K 30 Hz på HDMI-porten och HD-upplösningar upp till 1080p 60 Hz på 
VGA-porten

• RYMDGRÅ: Adaptern är ett bra tillbehör för alla bärbara datorer med en färg och design som 
matchar din Rymdgrå MacBook eller MacBook Pro

• PERFEKT FÖR RESOR: USB Type-C-adaptern har ett litet format och en lätt design med en inbyggd 
15 cm USB-C-kabel för enkel användning och resande

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

AV-ingång USB-C

AV-utgång HDMI - 1.4

VGA

Chipset-ID ITE - IT6222

Prestanda

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]



Video Revision HDMI 2.0

Maximal analog 
upplösning

1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)

Maximal digital 
upplösning

3840 x 2160 vid 30 Hz (HDMI)

Stödda upplösningar Maximum HDMI output:3840 x 2160 @ 30Hz

Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz

<i>Lower resolutions and refresh rates may also be 
supported</i>

Audio-specifikationer HDMI-utgång: 5.1 surroundljud

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

1,576,016 timmar

Kontakt(er)

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

Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

1 - HDMI (19-stifts)

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. HDMI och VGA kan spela video samtidigt. Om båda 
videoutgångarna är anslutna, visar de samma bild med 
en maximal upplösning på 1920 x 1200 vid 60 Hz

Maximalt kabelavstånd till skärm avser digital video. 
Avståndskapaciteten för VGA avgörs av kvaliteten på din 
kabelinstallation

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



Utseende

Färg Rymdgrå

Detaljfärg Svart

Kabinettyp Aluminium

Kabellängd 6.0 in [152.4 mm]

Produktlängd 8.1 in [205.0 mm]

Produktbredd 2.4 in [62.0 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 1.5 oz [43.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 7.0 in [17.9 cm]

Package Width 3.1 in [8.0 cm]

Package Height 0.8 in [20.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.1 lb [0.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - A/V-reseadapter

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


