USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart
Productcode: CDP2VGAMM2MB

Met deze USB-C naar VGA kabel kunt u uw met Thunderbolt 3 of USB Type-C uitgerust apparaat met
slechts één kabel op uw computerscherm aansluiten, voor een comfortabele oplossing zonder
kabelwarboel.
Met de USB-C naar VGA adapterkabel kunt u de videocapaciteiten benutten van de USB-C aansluiting
van uw computer, voor verbazingwekkende resoluties tot 1920 x 1200.
Bovendien is de adapter neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een geweldige
accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.
Deze 2 m lange computer monitorkabel biedt een compacte aansluiting die extra adapters en kabels
elimineert, voor een nette, professionele installatie. Voor kortere of langere installaties bieden wij ook
een 1 m (CDP2VGAMM1MB) en een 3 m (CDP2VGA3MBNL) USB-C naar VGA kabel, zodat u altijd de
juiste kabellengte voor uw eigen installatiebehoeften kunt kiezen.
De omkeerbare USB-C connector biedt eenvoudige en comfortabele aansluiting. Voor gegarandeerd
eenvoudige bediening en installatie werkt deze USB-C naar VGA kabel met zowel Windows als Mac
computers en ondersteunt plug & play-installatie.
De CDP2VGAMM2MB wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
NB: Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter
te kunnen werken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Connect USB-C or Thunderbolt 3 devices to VGA displays
• Ideal for home office or work desk environments
• Experience enhanced imaging with support for 1920x1200

Eigenschappen
• DIGITAL TO ANALOG: 6.6ft/2m USB-C (DP 1.2 Alt Mode HBR2) active adapter cable connects a
single VGA display supporting 1920x1200 & 1080p at 60Hz | EDID & DDC pass-through | Thunderbolt
3 compatible
• INTEGRATED VIDEO ADAPTER CABLE: Male to Male Adapter Cable reduces clutter, minimizes signal
loss and potential failure points making it ideal for fixed workstations in your home, office or
classroom
• COMPUTER COMPATIBILITY: Dell XPS Precision Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme,
Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3, MacBook Pro, iPad Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook Spectre ZBook
& Chromebooks
• Probleemloze aansluitingen met de omkeerbare USB-C connector
• EASY TO USE: Video adapter cable has been tested to ensure compatibility w/ USB Type C DP Alt
Mode or TB3 devices; driverless plug & play setup w/ macOS, iPadOS, Windows 10, Linux, Chrome OS
& Android

Hardware
Garantiebeleid

3 Years

Poorten

1

AV-ingang

USB-C

AV-uitgang

VGA

Chipsetcode

Via Labs - VL103
NXP - PTN3355

Prestaties
Maximale analoge
resoluties

1920x1200 or 1080p

Ondersteunde
resoluties

1024x768

1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200

Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties

VGA - No Audio Support

Connector A

USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode

Connector B

VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Systeem- en
kabelvereisten

Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt
mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen
werken.

Notitie

Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt
mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen
werken.

Bedrijfstemperatuur

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid

5~90% RV (niet-condenserend)

Kleur

Zwart

Accentkleur

Zwart

Kabellengte

6.6 ft [2 m]

Lengte product

6.6 ft [2 m]

Breedte product

1.3 in [34 mm]

Hoogte product

0.6 in [15 mm]

Connector(en)

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Gewicht product

4.7 oz [132 g]

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

1.3 in [32 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

4.9 oz [138 g]

Meegeleverd

USB-C naar VGA-adapterkabel

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

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

