
USB-C naar DisplayPort Adapter - 4K 60Hz/8K 30Hz - USB Type-C naar DP 1.4 HBR2 
Dongle - Compacte USB-C (DP Alt Mode) Video Converter - Compatibel met 
Thunderbolt 3

Productcode: CDP2DP

Met deze USB-C™ naar DisplayPort adapter kunt u DP-video en -audio weergeven via de USB 
Type-C™ poort van uw laptop of ander apparaat. De DP1.4 adapter is geschikt voor USB-C apparaten 
die een DisplayPort (DP) videosignaal doorgeven, zoals uw MacBook Pro, Chromebook™ of andere 
USB-C laptop. Zo kunt u uw DisplayPort-scherm op uw USB-C computer aansluiten via een 
DisplayPort-kabel.

Deze adapter is voorzien van een unieke booster die het videosignaal versterkt en zorgt voor 
betrouwbare prestaties, zelfs met kabels van mindere kwaliteit. De versterker verhoogt ook de max. 
ondersteunde DP-kabellengte in vergelijking met andere merken.

Met de adapter kunt u de videocapaciteiten van uw USB Type-C verbinding van uw computer benutten 
om de hoogwaardige kwaliteit van UHD op uw 4K 60 Hz scherm weer te geven. Daardoor kunt u 
gemakkelijker multitasken, terwijl u werkt met de meest veeleisende applicaties die u zich kunt 
voorstellen.

Met deze adapter kunt u ook een output resolutie bereiken van 8K bij 30 Hz, wat perfect is voor het 
uitvoeren van taken met hoge resolutie zoals het bekijken van 8K video. Bovendien is de DP1.4 
adapter neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een perfecte accessoire voor 
applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen, omdat de adapter overweg kan met 
oudere schermen en u tegelijkertijd voorbereid bent op het toekomstige 8K formaat.

Deze USB Type-C videoadapter biedt grote mobiliteit dankzij het compacte en lichtgewicht design, 
zodat hij gemakkelijk in uw laptoptas kan worden gestopt. De adapter is de perfecte accessoire voor 
de aansluiting van uw MacBook Pro of Dell XPS™ op een DisplayPort-monitor of -scherm bij BYOD 
(Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Met deze adapter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB 



Type-C is een omkeerbare connector, zodat de adapter, ongeacht hoe u hem erin steekt, altijd werkt, 
waardoor u uw apparaat tijdens presentaties kunt aansluiten zonder problemen en zonder in 
verlegenheid te worden gebracht.

De CDP2DP wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.

NB:

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

• Deze adapter verzendt een single-mode DisplayPort-signaal en werkt niet met een extra 
videoadapter zoals DisplayPort naar HDMI-, DisplayPort naar VGA- of DisplayPort naar DVI-adapters

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat uw apparaat op vrijwel elk DisplayPort-monitor of 
-scherm kunt aansluiten dat u tegenkomt

• Sluit uw BYOD MacBook Pro of Dell XPS met USB-C aan op een DisplayPort-scherm op het werk

• Loop elke vergaderruimte binnen, voorbereid om direct een presentatie vanaf uw USB-C laptop te 
kunnen geven

• Sluit een DP-scherm aan op uw USB-C laptop om dit als een tweede scherm te gebruiken

Eigenschappen

• HIGH PERFORMANCE: USB-C naar DisplayPort-adapter (DP 1.4/DP Alt Mode/HBR2/DSC/32.4Gbps) 
voor het aansluiten van een enkel DP-scherm met ondersteuning tot 8K 30Hz UHD (7680x4320); 2ch 
Audio; HDCP 2.2/1.4 - Thunderbolt 3 Compatibel

• BREDE COMPATIBILITEIT: Externe videoadapter met beproefde topprestaties bij 8K 30Hz op diverse 
DP-monitors, waaronder Dell UltraSharp, Samsung, Asus ProArt, Acer en LG - Backwards compatible 
met 4K en 1080p



• BEELDKWALITEIT: De unieke signaalbooster in deze adapter versterkt het videosignaal en zorgt voor 
betrouwbare prestaties, zelfs met kabels van lagere kwaliteit;  De versterker verhoogt ook de 
maximale DP-kabellengte in vergelijking met andere merken

• GEBRUIKSVRIENDELIJK: USB C naar DP adapter dongle ondersteunt driverless plug & play setup en 
is compatibel met macOS, Windows 10, Ubuntu, Chrome OS - Werkt met elk USB Type-C (DisplayPort 
over USB-C) of TB3 apparatuur

• MOBIEL DESIGN: Compacte & lichtgewicht USB-C naar DisplayPort videoconverter 
(mannelijk/vrouwelijk) past perfect in uw laptoptas en is ideaal voor mobiel gebruik tussen office en 
thuiskantoor

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

AV-ingang USB-C

Poorten 1

AV-uitgang DisplayPort - 1.4

Chipsetcode PERICOM - PI3DPX1203

NXP - PTN5100

Prestaties

Maximum Cable 
Distance To Display

6.6 ft [2 m]

Video Revision DisplayPort 1.4

Ondersteunde 
resoluties

DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties 7.1 surround sound

Connector(en)

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

Connector B 1 - DisplayPort (20-polig)

Speciale 
opmerkingen / 



vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt 
mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen 
werken.

Gebruiksomgeving

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

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

Vochtigheid 10%-85% RV

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Kabellengte 5.5 in [14 cm]

Lengte product 7.1 in [18.0 cm]

Breedte product 1.5 in [37.0 mm]

Hoogte product 0.6 in [1.4 cm]

Gewicht product 0.6 oz [17.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.6 in [16.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.9 oz [26.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz

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


