
Draagbare USB-C naar HDMI adapter met
snelkoppeling sleutelhanger
Product ID: CDP2HDFC

Deze compacte USB-C™ naar HDMI® adapter biedt een ultramobiele oplossing aan om uw USB Type C
laptop (of andere apparaten met een USB 3.1 Type C poort) aan te sluiten op een 4K HDMI monitor of
scherm. De adapter is uitgerust met een verwijderbare snelkoppeling sleutelhanger, die eenvoudig aan uw
laptop- of projectortas kan worden bevestigd voor maximale mobiliteit.

Uw perfecte reisgenoot

Deze lichtgewicht USB-C video converter kunt u eenvoudig meenemen waar dan ook. Dit product kan
gemakkelijk aan uw draagtas worden bevestigd en is klein genoeg voor uw broekzak — en is dus ideaal
voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties of mensen die veel onderweg zijn en direct verbinding
nodig hebben.

Het is de perfecte oplossing voor:

• het geven van presentaties met hoge resolutie op kantoor en op reis
• de aansluiting van uw smartphone of tablet op een HDMI monitor

Hotdesk omgevingen
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• Hotdesk omgevingen

Houd uw adapter bij de hand

Voorkom misplaatsing van uw schermadapter met de bevestigde sleutelhanger die veilig aan uw draagtas
vastklikt, zodat u deze altijd bij uw apparaten kunt bewaren. De sleutelhanger kan gemakkelijk worden
verwijderd en weer worden bevestigd; op deze manier past u het product aan op basis van uw voorkeur
of behoefte. De adapter heeft ook een geïntegreerde 3,3 cm flex kabel die kan worden opgevouwen voor
een nog compactere vormfactor.

Plug & play connectiviteit

Om een probleemloze verbinding te garanderen, werkt deze videoadapter met al uw Mac en Windows®
USB Type-C™ apparaten en is ook compatibel met Thunderbolt™ 3. Hij heeft geen extra software of
stuurprogramma's nodig, en ondersteunt plug & play connectiviteit.

De CDP2HDFC heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Maak verbinding met bijna iedere 4K HDMI monitor wanneer u op
kantoor of onderweg bent

• Sluit uw met USB-C uitgevoerde tablet or smartphone aan op een
groter scherm

• Sluit een tweede scherm aan op uw werkplek

Eigenschappen

• Videoadapter is compact en lichtgewicht en past makkelijk in uw
handen

• Verwijderbare sleutelhanger connector kan eenvoudig aan uw laptop-
of projectortas worden bevestigd voor perfecte mobiliteit

• Ondersteunt veeleisende applicaties met UHD resoluties tot wel 4K
30Hz

• Ontworpen met een soft-touch behuizing voor comfort en
duurzaamheid

• De zwarte matte afwerking voegt een stijlvol accent toe
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Warranty 3 Years

Hardware Audio Ja

AV-ingang USB-C

AV-uitgang HDMI

Chipsetcode Realtek RTD2171U

Poorten 1

Prestaties Audiospecificaties HDMI - 7.1 kanaals audio

Ondersteunde resoluties 3840x2160 (4K) / 30Hz
Additional resolutions and refresh rates may be supported

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Video Revision HDMI 1.4

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

Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Systeem- en kabelvereisten Uw USB-C apparaat moet DisplayPort over USB-C (DP Alt
Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen
werken

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

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

Vochtigheid 5-90% RV (niet-condenserend)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 48.000

Gewicht product 17.000

Hoogte product 14.000

Kabellengte 0.3 cm [0.1 in]

Kleur Zwart

Lengte product 3.2 cm [1.3 in]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 20.000

Package Length 200.000

Package Width 218.000

Verzendgewicht (verpakt) 21.500

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C naar HDMI-adapter
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Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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