
USB-C till VGA-adapter med USB Power Delivery - 60W - Vit

Produkt ID: CDP2VGAUCPW

Med denna USB-C till VGA-adapter kan du ansluta din bärbara dator, din MacBook med USB Type-C till 
en VGA-skärm eller iPad Pro 2018. USB C-adaptern har USB Power Delivery så att du kan strömsätta 
din bärbara dator samtidigt som du sänder video med samma USB-C-port. Adaptern finns även 
tillgänglig i svart (CDP2VGAUCP), så du kan välja en adapter som passar din bärbara dator.

Mindre och lättare bärbara datorer är enkla att bära med sig när du har färre anslutningsportar. Den 
här USB-C VGA-adaptern stöder USB Power Delivery på upp till 60 W och har en extra USB-C-port, så 
du kan ladda din bärbara dator med USB-C-strömadaptern, även när du sänder video. Många bärbara 
datorer som Dell XPS och MacBook Pro stöder laddning via din USB-C-port med USB Power Delivery. 
Kontrollera dina specifikationer för att bekräfta kompatibilitet.

USB-C-dongeln stöder VGA-upplösningar på upp till 2048 x 1260 60 Hz (inkl. populära upplösningar i 
hög definition, som t.ex. 1080p och 720p) för att säkerställa att UHD-kvaliteten på din videosignal 
bibehålls.

Denna USB Type C-omvandlare har ett helvitt hölje och en inbyggd USB-C-kabel som utformats för att 
passa din MacBook. Adaptern är kompatibel med alla enheter som stöder USB-C DP Alt-läge.

CDP2VGAUCPW täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



 

Användning

• Anslut till VGA-skärmar när du reser

• Anslut din bärbara BYOD-dator till en VGA-skärm på jobbet, i skolan eller i hemmet medan du laddar 
din bärbara dator

• Presentera på en stor VGA-skärm med din bärbara USB-C-dator

Funktioner

• Ladda din bärbara dator medan du ansluter till en VGA-skärm med bara en USB-C-port via USB 
Power Delivery

• Kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 2048 x 1280 vid 60 Hz 
inklusive 1080p

• Upprätta den perfekta anslutningen med en vit USB-C-adapter som passar kablarna till din MacBook

• PORTABLE: Connect a VGA monitor or projector to your laptop, or add a secondary display to your 
workstation; portable white USB-C to VGA converter can be carried in your laptop bag during travel

• EASY TO USE: USB C to VGA adapter supports a driverless plug & play setup & works w/ macOS, 
iPadOS, Windows, Chrome OS & Linux | Compatible w/ Thunderbolt 3 & previous versions of 
DisplayPort

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

AV-ingång USB-C

AV-utgång VGA

Chipset-ID ITE - IT6516

VIA/VLI - VL100

Prestanda

Maximal analog 
upplösning

1920 x 1200 @ 60Hz



Stödda upplösningar 1920 x 1200 @ 60Hz

1920 x 1080

1280 x 720

1680 x 1050

1600 x 900

1440 x 900

1360 x 768

1280 x 800

1280 x 768

<i>Lower resolutions and refresh rates may also be 
supported

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)

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

Särskilda 
anmärkningar/krav

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

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Power Delivery 60W

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfuktighet 0~90 % RH



Utseende

Färg Vit

Kabellängd 4.0 in [102 mm]

Produktlängd 5.9 in [15.0 cm]

Produktbredd 1.3 in [3.3 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 0.8 oz [24.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.9 in [17.4 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.3 in [3.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.7 oz [106.0 g]

Vad det är i lådan

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

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


