
USB-C-videoadapter med flera portar - 3-i-1 - 4K 30Hz - svart

Produkt ID: CDPVGDVHDBP

Denna USB-C ™-videoadapter med flera portar erbjuder en bärbar lösning för anslutning av din 
bärbara dator med USB Type-C till en VGA-, DVI- eller HDMI®-skärm.

Undvik besväret med att bära med dig olika adaptrar för olika skärmar med denna 
3-i-1-USB-C-adapter. Med VGA-, DVI- och HDMI-utgångar kan du ansluta din bärbara dator till nästan 
vilken bildskärm som helst.

HDMI-utgången på denna USB-C-videoadapter stöder UHD 4K-upplösning, vilket ger fyra gånger 
bättre bildkvalitet med hög upplösning på 1080p.Alla utgångar (HDMI, VGA, DVI) kan stödja 
HD-upplösningar på upp till 1920 x 1200.

Den praktiska plug-and-play USB-C-dongeln är det perfekta resetillbehöret. Det är enkelt att få plats 
med USB-C-bildskärmsadaptern i din väska och den har tre videoutgångar. En idealisk lösning för dina 
BYOD-tillämpningar, vart du än är på väg.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 



Användning

• Kan anslutas till i stort sett vilken bildskärm som helst när du reser

• Anslut din bärbara BYOD-dator till en befintlig VGA-, DVI- eller HDMI-skärm på jobbet eller i skolan

• Anslut en VGA-, DVI- eller HDMI-skärm till din USB-C-dator och använd den som en sekundär 
bildskärm

Funktioner

• 3-I-1 USB C-MULTIPORTVIDEOADAPTER: Denna USB C till HDMI VGA eller 
DVI-multivideoskärmadapter är en portabel videohubblösning som låter dig ansluta din bärbara 
MacBook- eller Windows-dator (eller annan enhet) praktiskt taget var som helst

• STÖD FÖR UPPLÖSNING I 4K: Upplev en fantastisk bildkvalitet när du ansluter den här USB 
C-konverteraren för flera skärmar till din monitor, bildskärm eller projektor som stöder UHD 
4K-upplösningar på HDMI-utgången

• PERFEKT FÖR RESOR: Maximera din videomobilitet med den här USB C-adaptern för flera skärmar. 
Den stöder alla operativsystem och låter användare ansluta till alla skärmar eller projektorer, oavsett 
om de är på kontoret eller på resande fot

• THUNDERBOLT 3-KOMPATIBILITET: Den här multiportkonvertern ansluts till din bärbara USB C- eller 
TB3-dator som skickar en DP alt-läge-videosignal. Den fungerar utmärkt med alla bärbara USB 
C-datorer, inklusive populära enheter som MacBook Pro, Chromebook och Lenovo Yoga

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Denna USB C-multiskärmadapter är konstruerad och byggd för 
professionella IT-experter och har en 3 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport 24/5 på 
flera språk

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

AV-ingång USB-C

AV-utgång HDMI - 1.4

DVI-I (Digital Only) - Single-Link

VGA



Prestanda

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Video Revision DisplayPort 1.2

Maximal analog 
upplösning

1920 x 1200 @ 60Hz

Maximal digital 
upplösning

3840 x 2160 vid 30 Hz

Stödda upplösningar HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 
2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 
1280 x 720 

VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 
1080, 1280 x 720

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer HDMI-utgång - 7.1 surroundljud<br/> DVI-utgång - 
stereoaudio i 2 kanaler

DVI - No Audio Support

VGA - No Audio Support

Allmänna 
specifikationer

Endast ett videouttag åt gången stöds på videoadaptern. 
Om flera anslutningar har gjorts, fungerar endast ett av 
uttagen.

Kontakt(er)

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

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

1 - DVI-I (29-stifts)

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

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.

Obs. Maximum Cable Distance to Display refers to digital 
video. VGA distance capabilities are dependent upon the 



quality of your cabling

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet Förvaring: 5 %~90 % RH (icke-kondenserande)<br/> 
Drift: 10 %~85 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart

Kabellängd 5.9 in [150 mm]

Produktlängd 3.3 in [85.0 mm]

Produktbredd 1.8 in [45.0 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 1.8 oz [51.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.8 in [20.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.9 oz [55.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-C-reseadapter

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


