
USB-C naar VGA en HDMI adapter - 2-in-1 - 4K
30Hz - space grijs
Product ID: CDP2HDVGA

Deze USB-C naar VGA en HDMI adapter biedt een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw USB
Type-C laptop op een VGA of HDMI scherm. De multiport video adapter werkt ook als een splitter, zodat
u tegelijkertijd een identiek video signaal  op twee aparte schermen (1 x HDMI en 1 x VGA) kunt
weergeven.

Twee-in-een videoconnectiviteit, handig voor op reis

Nooit meer verschillende adapters meenemen met een 2-in-1 USB-C beeldscherm adapter. Met
VGA en HDMI output kunt u uw laptop gemakkelijk aansluiten op elke met HDMI of VGA
uitgerust scherm, met behulp van deze multiport adapter.

De adapter heeft een duurzame aluminium behuizing en kan veilig in uw reistas worden meegenomen.
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Ultra HD 4K 30Hz resolutie

De HDMI output van deze USB-C videoadapter ondersteunt UHD-resoluties tot 4K 30Hz, terwijl
de VGA output HD-resoluties tot 1920 x 1200 ondersteunt.

Stijlvolle connectiviteit voor uw MacBook, MacBook Pro of elke andere laptop

De USB-C video adapter heeft een spacegrijze behuizing en geïntegreerde USB-C kabel die perfect past
bij uw spacegrijze MacBook of MacBook Pro. De adapter is compatibel met USB-C apparaten met DP Alt
Mode.

De CDP2HDVGA wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Sluit bijna elk VGA of HDMI scherm aan terwijl u op reis bent
• Gebruik het als een videosplitter voor de weergave van een identiek

beeld op een VGA en HDMI scherm, waarbij het beeld tegelijkertijd
wordt gesplitst

• Geef video op een tweede VGA of HDMI scherm weer

Features

• Maximaliseer de videocompatibiliteit van uw laptop met een 2-in-1
adapter: USB-C naar HDMI® en VGA

• Ondersteun veeleisende applicaties met UHD resoluties tot 4K 30Hz
• Spacegrijze adapter past bij uw space gray MacBook of MacBook Pro
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Warranty 3 Years

Hardware Active or Passive Adapter Actief

Adapterstijl Adapters

AV-ingang USB Type-C

AV-uitgang HDMI

VGA

Chipsetcode ITE - IT6222

Prestaties Audiospecificaties HDMI-uitgang: 5.1 surround sound

Maximale analoge resoluties 1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)

Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 bij 30 Hz (HDMI)

Ondersteunde resoluties Maximum HDMI output:3840 x 2160 @ 30Hz 

Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz 

Lower resolutions and refresh rates may also be supported

Video Revision HDMI 2.0

Connector(en) Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input

Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Output

1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie HDMI en VGA kunnen video tegelijkertijd weergeven. Als
beide video-uitgangen zijn aangesloten, geven ze hetzelfde
beeld met een minimum resolutie van 1920x1200 bij 60
Hz weer

De HDMI-poort is een passieve poort.
De VGA-poort is een actieve poort.

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

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

Vochtigheid 5% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Accentkleur Zwart

Breedte product 1.4 in [36 mm]

Gewicht product 3.2 oz [90 g]

Hoogte product 0.6 in [16 mm]

Kabellengte 6 in [152.4 mm]
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Kleur Space grijs

Lengte product 2.4 in [62 mm]

Type behuizing Aluminium en kunststof

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 0.2 lb [0.1 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - A/V-reisadapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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