
USB-C naar DVI adapter met USB Power Delivery
60W - 1920 x 1200 - zwart
Product ID: CDP2DVIUCP

Met deze USB-C™ naar DVI adapter kunt u een USB-C laptop, zoals een Ultrabook™ of MacBook Pro, op
een DVI-beeldscherm aansluiten. De videoadapter beschikt over USB Power Delivery, waardoor u uw
laptop kunt voeden en opladen, terwijl u video op een DVI-scherm weergeeft.

USB Type-C™ is een universele connectiviteitsstandaard die al uw essentiële functies combineert in één
dynamische poort. Deze adapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort videosignaal
doorgeven, zoals de nieuwste MacBook en Windows® laptops. Hij is ook compatibel met Thunderbolt™ 3
poorten.
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Laad tegelijkertijd uw apparaat op

In tegenstelling tot sommige videoadapters die een van de USB-C poorten van uw laptop gebruiken voor
de weergave van video, heeft deze videoadapter een extra USB-C laadpoort die USB Power Delivery tot
60 W ondersteunt. Dit betekent dat u uw laptop kunt opladen en video kunt weergeven via dezelfde
laptoppoort, door gewoon de voedingsadapter van uw laptop op de extra USB-C poort van de adapter aan
te sluiten. Het is de perfecte oplossing voor laptops met een beperkt aantal USB-C poorten.

Neem hem met u mee

Deze USB Type-C videoadapter zorgt voor maximale mobiliteit met een lichtgewicht, compact design. Hij
is de perfecte accessoire voor uw apparaat, omdat hij gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past. Dankzij
het ultramobiele design is deze adapter perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op
kantoor.

Snel verbinding maken

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. Dit
voorkomt problemen en brengt u niet in verlegenheid tijdens het geven van presentaties of het delen van
informatie.

De CDP2DVIUCP wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Laad uw USB Type-C laptop en geef video weer via dezelfde USB-C
poort

• Neem de adapter mee op reis en sluit hem aan op elk(e) DVI -
scherm of -projector

• Maak verbinding met BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD
(Choose Your Own Device) werkplekken op uw kantoor

Features

• Laad uw laptop en geef DVI-video weer via dezelfde USB-C poort,
met USB Power Delivery

• Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
• Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot

1920x1200
• Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
• Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
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Warranty 3 Years

Hardware Adapterstijl Adapters

Audio Nee

AV-ingang USB Type-C

AV-uitgang DVI

Chipsetcode Parade - PS171
VIA/VLI - VL100

Poorten 1

Prestaties Maximale digitale resoluties 1920x1200

Ondersteunde resoluties 1920x1200 @ 60Hz
1920x1080
1280x720
1024x768

Ondersteuning breedbeeld: Ja

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

Connector B 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Output

Type connector(en) 1 - USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery Vrouwelijk
Input

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie This adapter is not compatible with the Apple Cinema
Display

Voeding Power Delivery 60W

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

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

Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 1.6 in [40 mm]

Gewicht product 1.1 oz [32 g]

Hoogte product 0.5 in [1.3 cm]

Kabellengte 3.9 in [100 mm]

Kleur Zwart

Lengte product 2.3 in [58 mm]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 1.2 in [30 mm]

Package Length 6.8 in [17.2 cm]
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Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 3.5 oz [100 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C naar DVI adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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