USB C till DisplayPort-adapter med USB Power
Delivery - 4K 60 Hz
Product ID: CDP2DPUCP

Med denna USB-C™ till DisplayPort-adapter kan du koppla din bärbara dator, din MacBook med USB
Type-C™ till en DisplayPort-monitor eller iPad Pro 2018. Videoadaptern har USB Power Delivery så att du
kan strömförse din bärbara dator medan du sänder video till en DisplayPort-skärm.
USB Type-C är en universell anslutningsstandard som kombinerar alla viktiga funktioner i en dynamisk
port. Denna adapter fungerar med USB-C-enheter som passerar en DisplayPort-videosignal, som till
exempel MacBook och ChromeBook Pixel™. Den är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Laddar din bärbara dator
Till skillnad från andra videoadaptrar som använder en av datorns USB-C-portar för överföring av video,
har den här videoadaptern en extra USB-C laddningsport för USB Power Delivery på upp till 60 watt. På så
sätt kan kan du ladda din dator och köra video från en enda ingång genom att enkelt koppla den bärbara
datorns strömadapter till adapterns USB-C-ingångar. Den perfekta lösningen för bärbara datorer med ett
begränsat antal USB-C-ingångar.
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Främjar bärbarhet
Denna USB Type-C-videoadapter maximerar bärbarhet med en lätt och liten design. Det perfekta
tillbehöret att ta med din MacBook eller annan USB-C-dator - får lätt plats i datorns fodral eller väska.
Dess superbärbara design gör adaptern perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på
kontoret.

Ansluts enkelt
Adaptern låter dig utnyttja den mångsidiga USB Type-C-porten på din bärbara enhet. USB Type-C är en
vändbar kontakt så hur du än kopplar in den, kommer adaptern alltid att ansluta. Detta besparardig
bekymret och förlägenheten med att krångla med enheten när du försöker hålla i en presentation eller
dela information.

Bibehåller enastående bildkvalitet
Du kommer att förundras över bildkvaliteten från en 4K-skärm eller -TV med fyra gånger högre
upplösning än 1080p. Med adaptern kan du utnyttja videofunktionerna som är inbyggda i din USB Type-Canslutning för att ge enastående Ultra HD-kvalitet till din 4K-skärm. 4K-upplösning ger dig extra skärmyta
för att förenkla detaljerat arbete som till exempel redigering av video och visning av stora kalkylblad.
Även om du inte använder 4K stöder adaptern HD i 1080p och lägre upplösningar, så att du kan känna dig
trygg med att adaptern kommer att fungera med alla DP-skärmar som du behöver ansluta till.
CDP2DPUCP täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•
•

Ladda din bärbara USB Type-C-dator och sänd video från samma
USB-C-port
Ta med adaptern på resan och koppla till de flesta DVI-bildskärmar
och projektorer
Anslut till BYOD- (Bring Your Own Device) och CYOD-arbetsstationer
(Choose Your Own Device) på kontoret
Kör resurskrävande program på 4K-skärmar vid 60 Hz

Features
•
•
•
•
•

Ladda din bärbara dator och sänd DisplayPort-video från samma
USB-C-port med USB Power Delivery
Enkel anslutning via den reversibla USB-C-kontakten
Enastående bildkvalitet med stöd för UHD-videoupplösningar på upp
till 4K @ 60 Hz
Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
Thunderbolt 3 port-kompatibelt
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Hårdvara

Warranty

3 Years

Adapterstil

Adaptrar

Audio

Ja

AV-ingång

USB-C

AV-utgång

DisplayPort

Chipset-ID

PERICOM - PI3DPX1203
VIA/VLI - VL100

Portar

1

Audio-specifikationer

7.1 surroundljud

Maximal digital upplösning

3840 x 2160 @ 60Hz

Stöd för widescreen

Ja

Stödda upplösningar

3840
2560
2048
1920
1920
1280
1680
1600
1440
1360
1280
1280

Connector A

1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input

Connector B

1 - DisplayPort (20-stifts) Hona Output

Ström

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

Färg

Svart

Kabellängd

3.9 in [100 mm]

Kabinettyp

Av plast

Produktbredd

1.7 in [43 mm]

Produkthöjd

0.5 in [1.2 cm]

Produktlängd

7.4 in [18.7 cm]

Produktvikt

0.8 oz [22 g]

Prestanda

Kontakt(er)

Utseende

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2160 @ 60Hz
1600
1280
1200
1080
720
1050
900
900
768
800
768
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Förpackning

Vad det är i lådan

Fraktvikt (förpackning)

0.2 lb [0.1 kg]

Package Height

1.2 in [30 mm]

Package Length

6.7 in [17 cm]

Package Width

5.7 in [14.5 cm]

Ingår i paketet

1 - USB-C till DisplayPort-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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