
StarTech.com 2m USB C naar HDMI kabel(CDP2HD2MBNL)
StarTech.com 2m USB C naar HDMI kabel - zwart - 4K bij 60Hz monitorkabel - USB C video kabel
- Externe video-adapter - VL100 - USB-C - HDMI - zwart

Deze USB-C naar HDMI -adapterkabel is een handige oplossing voor het direct aansluiten van uw
DisplayPort over USB Type-C apparaat op uw HDMI-scherm of -projector. De adapterkabel
ondersteunt een aansluitafstand tot 2 m en werkt met USB-C apparaten die DP Alt Mode
ondersteunen,zoals de MacBook,Chromebook Pixel en Dell XPS modellen 15 en 13. Hij is ook
compatibel met Thunderbolt 3 poorten.

Deze 2 m lange adapterkabel biedt een directe aansluiting die extra adapters en kabels overbodig
maakt en zo zorgt voor een professionele installatie.

Voor kortere verbindingen biedt StarTech.com ook een en een 3 m USB-C naar HDMI kabel
(CDP2HD3MBNL),waardoor u de voor uw installatie benodigde kabellengte kunt kiezen.

Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p,zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van
een 4K 60 Hz monitor of tv. Met de adapterkabel kunt u de videocapaciteiten van uw USB Type-C
verbinding benutten voor de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD op uw 4K-scherm.

De adapter is ook neerwaarts compatibel met schermen met een lagere resolutie,zoals 1080p,en is
dus een geweldige accessoire voor thuis,op kantoor of en in andere HD-werkomgevingen. Zelfs als u
momenteel enkel over 1080p apparaten beschikt,is deze kabel de ideale keuze aangezien u hiermee
reeds bent voorbereid op de nieuwe generatie apparaten met 4K resoluties.

Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving StarTech.com 2m USB C naar HDMI kabel - zwart - 4K bij 60Hz monitorkabel - USB C
video kabel - externe video-adapter - VL100 - zwart

Type apparaat Externe video-adapter

Bustype USB-C

Grafische motor VL100

Max. resolutie 3840 x 2160

Interfaces HDMI (mannetjesstekker)

Afmetingen (BxDxH) 2.2 cm 1.4 cm

Lengte 2 m

Kleur bijvoegsel Zwart

Garantie van de fabrikant 3 jaar garantie

Uitgebreide specificaties

Algemeen

Type apparaat Externe video-adapter

Bustype USB-C

Grafische motor VL100

Max. resolutie 3840 x 2160 bij 60 Hz

Interfaces HDMI (mannetjesstekker)

Functies HD/4k Ready,voorbereid op 7.1 kanaal surround-sound,compatibel met Thunderbolt 3

Diversen

Conformiteitsnormen FCC,RoHS,WEEE,RCM

Breedte 2.2 cm

Hoogte 1.4 cm



Lengte 2 m

Gewicht 80 g

Kleur bijvoegsel Zwart

Garantie van de fabrikant

Service &Support Beperkte garantie - 3 jaar

Omgevingsparameters

Min. gebruikstemperatuur 0 °C

Max. gebruikstemperatuur 45 °C

Luchtvochtigheidsgraad bij
gebruik 5 - 90% (niet condenserend)

USB Specialist is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.


