
USB C naar 4 HDMI Adapter - Externe Video & Grafische Kaart - USB Type-C naar Quad 
HDMI Display Adapter Dongle - 1080p 60Hz - Multi Monitor Video Converter - Enkel 
Windows

Productcode: USBC2HD4

Met deze USB C naar HDMI® adapter kunt u uw desktop uitbreiden door vier onafhankelijke HDMI 
monitors of schermen aan uw computer toe te voegen via één USB Type-C poort.

Deze USB-C naar 4 HDMI adapter heeft vier video-uitgangen, waarmee u uw productiviteit kunt 
verhogen omdat u op meer schermen kunt werken. Met meerdere schermen kunt u meer applicaties 
tegelijkertijd gebruiken, of een scherm specifiek gebruiken voor referentiemateriaal. Gebruik de USBC 
naar HDMI multi-monitor adapter voor het uitbreiden of spiegelen van uw schermen, of maak een 
oogstrelende videowand.

Deze adapter voor vier schermen maakt optimaal gebruik van de videomogelijkheden van de USB-C 
aansluiting van uw computer of laptop en biedt high-definition resoluties tot 1920x1080 (1080p) op 
alle vier poorten. De adapter ondersteunt ook 2-kanaals audio via HDMI.

De USB Type-C naar HDMI schermadapter converter heeft een 0,5 m vaste USB-C kabel zodat u de 
adapter en uw hostapparaat verder van elkaar kunt plaatsen, voor een flexibele configuratie. Voor 
meer gebruiksgemak ondersteunt de converter ook de automatische installatie van drivers.

De externe videoadapter wordt via de bus gevoed, waardoor geen externe voeding nodig is.

De Multi-Monitor Assistant applicatie is een gebruikersinterface die gebruikers helpt bij multitasken, 
zodat ze snel van de ene monitor naar de andere kunnen omschakelen. De app heeft extra functies 
zoals slepen en neerzetten, optioneel zoomen, gesplitste schaalverdeling en trapsgewijze weergave 
van schermen op het hoofdscherm en het creëren van een dynamische video- of matrixwand.

De USBC2HD4 heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.



NB:

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

  

Toepassingen

• Voeg vier schermen toe aan uw workstation

• Voer meerdere applicaties op verschillende schermen uit

• Spiegel uw primaire scherm op een hdtv

Eigenschappen

• QUAD MONITOR ADAPTER: Met de USB C naar 4x HDMI video adapter kunt u tot maximaal vier 
HDMI monitors aan uw laptop of desktopcomputer toevoegen | 4x 1080p 60Hz | 2-kanaals audio 
(weergave van één bron op alle schermen via HDMI)

• HOGERE PRODUCTIVITEIT: USB C naar HDMI adapter ondersteunt in totaal 5 schermen in 
uitgebreide modus (incl. laptopscherm), ideaal voor op de werkplek of bij thuiswerken | externe 
grafische videokaart met busvoeding zodat u geen extra voeding nodig hebt

• MULTI-MONITOR ASSISTANT: Verhoog uw productiviteit met de meegeleverde software voor 
multitasken of schermindeling; drag & drop windows, zoom in/out & split/scale, NB: Om een 
videowand te maken, moeten alle 4 monitors dezelfde afmeting/resolutie hebben

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: USB-C naar HDMI adapter voor 4 schermen heeft een 0,5 m vaste 
USB-C kabel voor een grotere afstand tussen adapter en host, ideaal voor werkplekken met meerdere 
schermen of vergaderruimtes met HDTV; automatische driverinstallatie

• ENKEL WINDOWS: Deze USB-C naar HDMI multi monitor adapter is alleen compatibel met Windows 
besturingssystemen en ondersteunt geen macOS of Linux | USB Type-C naar 4-Port HDMI hub 
converter (1x USB-C Male naar 4x HDMI Female)

Hardware

Garantiebeleid 2 Years



AV-ingang USB-C

AV-uitgang HDMI

Chipsetcode Trigger T6-688SL

IT66121

Prestaties

Ondersteunde 
resoluties

1920x1080 (1080p) / 60Hz

Audiospecificaties HDMI - 2 Channel Audio

Connector(en)

Connector A 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0

Connector B 4 - HDMI

Software

Besturingssystemen Windows® 11, 10

Gebruiksomgeving

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

Opslagtemperatuur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)

Vochtigheid <85% niet-condenserend

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Space grijs

Type behuizing Aluminium

Kabellengte 1.6 ft [0.5 m]

Lengte product 4.0 in [10.1 cm]

Breedte product 3.2 in [8.0 cm]

Hoogte product 0.6 in [1.6 cm]

Gewicht product 5.8 oz [165.0 g]



Verpakkingsinform
atie

Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.5 in [3.8 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

9.5 oz [268.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C naar HDMI-adapter

1 - Quick-start handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


