USB-C naar VGA adapter - 1920x1200
Productcode: CDP2VGASA

Dit is geen normale videoadapter. Ja, u kunt de USB-C™ poort van uw computer op een VGA-scherm
of -projector aansluiten, maar hij is ook uitgerust met een unieke Presentatiemodus-schakelaar. Als u
deze schakelaar inschakelt, voorkomt de adapter dat uw computer zijn schermbeveiliging start, in de
slaapstand gaat of de energiebesparingsmodus activeert. De adapter zorgt ervoor dat uw scherm altijd
ingeschakeld blijft, waardoor het de perfecte USB-C videoadapter voor elke presentatie of vergadering
is.
Als u een presentatie geeft, is uw doel om contact te houden met uw publiek, niet met uw computer.
Maar als u uw muis niet snel genoeg beweegt, of uw energie-instellingen verandert, wordt uw scherm
zwart vanwege inactiviteit, terwijl u het publiek toespreekt. Dit kan een grote afleiding zijn wanneer u
zich probeert te concentreren op de informatie die u wilt verstrekken.
Deze adapter voorkomt schermverstoringen tijdens de Presentatiemodus, een unieke functie die
automatisch af en toe de cursor beweegt en zo voorkomt dat de energie-instellingen van uw computer
uw presentatie onderbreken. Hij is perfect voor het delen van websites, tekeningen, spreadsheets,
PDF's of diashows tijdens uw vergadering.
Afhankelijk van uw toepassing kunt u de Presentatiemodus in- of uitschakelen. Zet de
presentatiestand aan als u in de vergaderruimte bent en uw scherm permanent aan wilt laten, en
schakel de presentatie stand uit wanneer u de adapter op uw werkplek of bij een hot desk op kantoor
gebruikt, zodat de oorspronkelijke energie-instellingen weer worden geactiveerd. De tuimelschakelaar
is eenvoudig en bespaart u de problemen om steeds weer de instellingen van uw besturingssysteem te
moeten aanpassen.
Voor een eenvoudige bediening en installatie wordt deze unieke adapter native ondersteund op
Windows®- en Mac-computers. De adapter kan eenvoudig worden aangesloten dankzij de veelzijdige
USB Type-C™ poort van uw computer. De omkeerbare USB-C connector betekent dat u hem de eerste
keer er altijd correct insteekt; zo behoren de problemen en afleiding bij het herhaaldelijk aansluiten
van uw laptop op een scherm of projector tot het verleden.

De adapter ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p. U zult versteld staan van de
beeldkwaliteit van de adapter, zelfs bij aansluiting op een oudere VGA-projector of -tv. De adapter
benut de videomogelijkheden die in uw USB Type-C aansluiting zijn geïntegreerd zodat elk detail met
verbazingwekkende hoge resolutie wordt weergegeven.
De CDP2VGASA wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Wees voorbereid om presentaties vanaf uw laptop te geven , zonder zorgen omdat u weet dat uw
laptop niet overschakelt naar de energiebesparingsstand wanneer u dat niet wilt
• Neem deze adapter mee op reis, zodat u verbinding kunt maken met elk VGA-scherm dat u wilt
gebruiken
• Sluit een VGA-scherm aan op uw USB-C laptop, en gebruik dit als tweede scherm

Eigenschappen
• Uitgerust met een presentatiemodus zodat uw videoweergave gegarandeerd niet wordt onderbroken
door de energiebesparingsinstellingen van uw computer
• Voorkom de problemen van het wijzigen van de energie-instellingen met een gebruiksvriendelijke
tuimelschakelaar waarmee u de Presentatiemodus kunt in- en uitschakelen
• Geschikt voor Mac- en Windows-computers
• Ondersteunt HD videoresoluties tot 1920 x 1200
• Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
• Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
• Compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten

Hardware
Garantiebeleid

3 Years

Poorten

1

AV-ingang

USB-C

AV-uitgang

VGA

Maximale analoge
resoluties

2048 x 1280, 1920 x 1200 @ 60hz

Ondersteunde
resoluties

1024 x 768

Prestaties

1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
2048 x 1280

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

Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C
(DP Alt mode) in order to work with this adapter.

Bedrijfstemperatuur

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Opslagtemperatuur

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Vochtigheid

25% tot 85% RV (niet-condenserend)

Kleur

Zwart

Accentkleur

Zwart

Kabellengte

3.7 in [95 mm]

Connector(en)

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Lengte product

7.3 in [18.6 cm]

Breedte product

1.7 in [43 mm]

Hoogte product

0.6 in [15 mm]

Gewicht product

1.0 oz [29 g]

Package Length

9.3 in [23.6 cm]

Package Width

3.2 in [82 mm]

Package Height

0.8 in [20 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

2.4 oz [67 g]

Meegeleverd

USB-C-naar-VGA-videoadapter

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

verkorte handleiding

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

