
USB-C VGA Multiportadapter - USB 3.0-port - 60 W PD

Produkt ID: CDP2VGAUACP

Denna USB-C VGA-multiportadapter kombinerar kapaciteten hos två adaptrar med en funktion, en 
USB-C-videoadapter och USB-C till USB-adapter, till en portabel dockningsstation för din bärbara 
dator. Du kan omedelbart ansluta en VGA-bildskärm och en USB 3.0-enhet (Type-A), samtidigt som 
du strömför och laddar din bärbara dator med samma adapter.

Med en andra bildskärm ansluten till din bärbara dator kan du multitaska snabbare och enklare. 
USB-C-adapterns VGA-videoutgång låter dig skapa en arbetsstation med två bildskärmar som består 
av din bärbara dators bildskärm och en ytterligare VGA-bildskärm eller projektor i ett styrelserum eller 
annan yrkesmässig miljö.

Med USB Power Delivery kan du strömförse och ladda din bärbara dator genom att ansluta 
multiportadaptern till din bärbara dators USB Type-C-port och sedan ansluta en USB 
Type-C-strömadapter.

USB-C-multiportadaptern har en inbyggd USB-C-kabel och är kompatibel med bärbara MacBook-, 
Chromebook™- och Windows-datorer med USB-C och stöd för visningsport (DP) alt-läge och USB 
Power Delivery.

Du kan ta med dig den här USB-C-videoadaptern överallt tillsammans med din bärbara dator tack 
vare dess kompakta och lätta design samt tåliga konstruktion.

• Maximal kompatibilitet - StarTech.com har en dockningsstation som passar alla operativsystem, 
varumärken för bärbara datorer och anslutningsbehov

Få mer gjort snabbare - Fler portar och bildskärmar maximerar slutanvändarens anslutbarhet och 
produktivitet

Snabb installation - Eliminera distributionsproblem som slösar tid och frustrerar slutanvändare

IT-kvalitet - Används av IT-proffs över hela världen tack vare vår rigorösa interna produkttestning, 



robusta efterlevnad och livstidsgaranti på flerspråkig tekniska kundtjänst

CDP2VGAUACP kommer med StarTech.coms 3-åriga garanti och gratis teknisk kundtjänst på livstid.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Anslut till nästan vilken VGA-skärm, -TV eller -projektor som helst när du reser

• Idealisk för BYOD- (Bring Your Own Device) och CYOD-tillämpningar (Choose Your Own Device) på 
kontoret

• Använd med de senaste USB-C-utrustade datorerna och Windows®-baserade surfplattor samt Apple 
MacBook och Google ChromeBook™

Funktioner

• USB-C-MULTIPORTADAPTER: Anslut din bärbara USB-C-dator till en VGA-skärm och en USB 
Type-A-enhet plus ström och ladda din bärbara dator. USB Type-C-multiportadapter kombinerar en 
USB-C-videoadapter och en USB-C till USB-adapter i en enda enhet

• USB-C-ADAPTER MED LADDNING: Strömförsörjer och laddar din bärbara dator med USB 
Type-C-utrustning via adaptern, med hjälp av en USB Type-C-strömadapter, med USB Power Delivery 
2.0

• BÄRBAR DOCKNINGSSTATION FÖR DIN BÄRBARA DATOR: Den kompakta adaptern har en robust, 
lätt konstruktion och en inbyggd USB-C-kabel. Viktigt för de senaste USB-C-utrustade datorerna och 
Windows-baserade surfplattor samt Apple MacBook och Google ChromeBook

• USB-C TILL USB-adapter: USB-C-multiportadapterns USB 3.0-port (Type-A) är bakåtkompatibel för 
anslutning till alla USB-enheter

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years



4K-stöd Nej

Snabbladdningsport(ar) Nej

Skärmstöd 1

Busstyp USB-C

Industristandarder USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1

Chipset-ID VIA/VLI - VL100 

VIA/VLI - VL210 

NXP - PTN3355

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps (USB 3.0)

Maximal analog 
upplösning

2048 x 1280p @ 60Hz

Lower resolutions are also supported.

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

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

1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - USB Type-C (24-stifts), endast USB-strömförsörjning

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

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

1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - USB Type-C (24-stifts), endast USB-strömförsörjning

Särskilda 
anmärkningar/krav



System- och kabelkrav En bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att 
garantera full adapterfunktionalitet måste den värdens 
USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 och DP 
alt-läge).

Med multifunktionsadaptern följer inte en 
USB-C-strömadapter. 

 Valfritt: multifunktionsadaptern kan användas med en 
separat USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara 
dators USB-C-baserade strömadapter).

Obs. Inte alla USB-C-portar har stöd för USB 
Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din 
USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 och DP 
alt-läge.

Adaptern kan ansluta till en bärbar värddators 
USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0. 
Men om en strömadapter är ansluten till 
multifunktionsadaptern i denna konfiguration kommer 
den inte att föra över ström till din bärbara värddator.

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna 
anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Power Delivery 60W

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 icke-kondenserande

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 5.5 in [140 mm]

Produktlängd 3.1 in [80 mm]

Produktbredd 1.6 in [40 mm]



Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 1.4 oz [39 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.7 in [17.1 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.3 in [34 mm]

Fraktvikt (förpackning) 3.8 oz [109 g]

Vad det är i lådan

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

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


