
Bärbar USB-C till Mini DisplayPort-adapter med snabbkopplingsnyckelring

Produkt ID: CDP2MDPFC

Denna kompakta USB-C™ till Mini DisplayPort™-adapter erbjuder en extremt portabel lösning för att 
ansluta din USB Type-C bärbara dator eller enhet till en 4K mDP-skärm eller bildskärm. Adaptern är 
utrustad med en avtagbar, snabbkopplingsnyckelring som enkelt kan fästas till din bärbara dator eller 
projektorväska, vilket maximerar rörligheten.

Denna lätta USB-C till Mini DP-adapter kan du enkelt ta med dig vart du än går. Den fästs bekvämt på 
ditt fodral och är tillräckligt liten för att passa i fickan, vilket gör den idealisk för BYOD-applikationer 
(Bring Your Own Device) på kontoret eller för dem som ofta är på väg och behöver ansluta.

Det är den perfekta lösningen för:

• Leverera högupplösta presentationer både på kontoret eller när du är på väg

• Anslut din smarttelefon eller surfplatta till en Mini DisplayPort-skärm

• Varma skrivbordmiljöer

Undvik att förlägga din skärmadapter med den bifogade nyckelringen som säkert fästs i din väska så 
att du alltid kan hålla den tillsammans med dina enheter; nyckelringen kan enkelt tas bort eller fästas 
igen på adaptern så att du kan anpassa den efter dina önskemål och behov. Adaptern har också en 
inbyggd 3,3 cm flex-kabel som har en hopfällbar design, vilket bidrar till den kompakta formfaktorn.

För att säkerställa en problemfri anslutning fungerar den här videoadaptern med alla dina Mac- och 
Windows USB Type-C-enheter och är också kompatibel med Thunderbolt 3. Plug-and-play - inga extra 
program eller drivrutiner behövs.

CDP2MDPFC täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Anslut praktiskt taget till varje 4K mDP-skärm när du är på kontoret eller på resa

• Anslut din USB-C utrustade surfplatta eller smarttelefon till en större skärm

• Anslut en sekundär bildskärm till din arbetsplatsdator

Funktioner

• En kompakt och lätt skärmadapter som får plats i handflatan

• Avtagbar nyckelringskontakt fästs enkelt på din bärbara dator eller projektorväska för perfekt 
portabilitet

• Stöder resurskrävande applikationer med UHD-upplösningar upp till 4K 60Hz

• Höljet är designat med en mjuk yta för komfort och hållbarhet

• En matt svart finish ger den en sofistikerad stil

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

AV-ingång USB-C

Portar 1

AV-utgång Mini-DisplayPort

Audio Ja

Prestanda

Video Revision DisplayPort 1.4



Stödda upplösningar 7680×4320 (8K) / 60Hz

Additional resolutions and refresh rates may be 
supported

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer Mini DisplayPort - 7.1-kanalljud

Kontakt(er)

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

Connector B 1 - Mini DisplayPort

Särskilda 
anmärkningar/krav

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

Inte kompatibel med Thunderbolt 1- eller 2-skärmar 
eller tillbehör. TBT3TBTADAP kan användas för dessa 
konfigurationer.

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 5-90% relativ fuktighet (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 1.9 in [4.7 cm]

Produktbredd 1.2 in [3.1 cm]

Produkthöjd 0.5 in [1.3 cm]

Produktvikt 0.6 oz [18 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1



Package Length 5.1 in [13 cm]

Package Width 3.6 in [9.2 cm]

Package Height 0.8 in [2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 0.8 oz [22 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-C till Mini DisplayPort-adapter

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


