
USB-C till VGA-adapter - 1920x1200

Produkt ID: CDP2VGASA

Detta är ingen vanlig videoadapter. Ja, med den kan du ansluta USB-C™-porten på din dator till en 
VGA-skärm eller -projektor men den har även en unik knapp för presentationsläge. När du trycker på 
knappen hindrar adaptern datorn från att aktivera skärmsläckaren, viloläge eller strömsparläge. 
Adaptern ser till att skärmen alltid är på, den perfekta USB-C-videoadaptern för alla presentationer 
eller möten.

När du håller i en presentation är ditt mål att arbeta med publiken, inte datorn. Men om du inte rör på 
muspekaren tillräckligt ofta eller ändrar ströminställningarna blir skärmen svart på grund av inaktivitet 
medan du pratar med publiken. Det kan bli en stor distraktion är du försöker fokusera på meddelandet 
som du vill kommunicera.

Adaptern hindrar skärmavvikelser med presentationsläge, en unik funktion som automatiskt initierar 
pekarrörelser för att förhindra datorns ströminställningar från att avbryta din presentation. Den är 
perfekt för att dela webbplatser, ritningar, kalkylblad, PDF:er eller bildspel under ditt möte.

Du kan slå på eller av presentationsläget, beroende på din användning. Slå på läget när du är i 
styrelserummet och vill att din skärm ska vara igång och slå av läget när du använder adaptern vid 
din arbetsplats eller skrivbord på kontoret för att låta datorns ströminställningar gälla. Att använda 
knappen är enkelt och du slipper göra ändringar i operativsystemets inställningar.

För att garantera enkel användning och installation har denna unika adapter inbyggt stöd på 
Windows®- och Mac-datorer. Det är enkelt att ansluta adaptern med hjälp av den mångsidiga USB 
Type-C™-porten på din dator. Den vändbara USB-C-kontakten innebär att du alltid kopplar in den rätt 
på första försöket så att du slipper frustrationen och distraktionen av att försöka ansluta din bärbara 
dator flera gånger till en skärm eller projektor.

Adaptern stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p. Du kommer att förvånas över 
den bildkvalitet som adaptern ger, även när du ansluter den till en äldre VGA-projektor eller -TV. 
Adaptern utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din USB Type-C-anslutning för att ge alla 
detaljer i fantastisk HD.



CDP2VGASA täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

 

Användning

• Var redo att presentera från din bärbara dator och känn dig trygg med att datorn inte kommer att 
slockna när du inte vill

• Ta med dig adaptern när du reser för att kunna ansluta till i stort sett alla VGA-skärmar som du 
stöter på

• Anslut en VGA-skärm till din bärbara USB-C-dator och använd den som en sekundär skärm

Funktioner

• Utrustad med en funktion för presentationsläge för att säkerställa att din video inte avbryts av 
datorns strömsparläge

• Slipp justera ströminställningarna med en lättanvänd knapp som slår på och av presentationsläget

• Fungerar på Mac- och Windows-datorer

• Stöd för HD video-upplösningar på upp till 1920x1200

• Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten

• Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design

• Thunderbolt™ 3 port-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

AV-ingång USB-C



Portar 1

AV-utgång VGA

Prestanda

Maximal analog 
upplösning

2048 x 1280, 1920 x 1200 @ 60hz

Stödda upplösningar 1024 x 768

1280 x 720

1920 x 1080

1920 x 1200

2048 x 1280

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer VGA - No Audio Support

Kontakt(er)

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

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

Särskilda 
anmärkningar/krav

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

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Förvaringstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Luftfuktighet 25% till 85% RH icke-kondenserande

Utseende

Färg Svart

Detaljfärg Svart

Kabellängd 3.7 in [95 mm]



Produktlängd 7.3 in [18.6 cm]

Produktbredd 1.7 in [43 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 1.0 oz [29 g]

Förpackning

Package Length 9.3 in [23.6 cm]

Package Width 3.2 in [82 mm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.4 oz [67 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-C till VGA-videoadapter

1 - snabbstartsguide

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


