
StarTech.com 6ft/2m USB C to DisplayPort 1.4 Cable 8K 60Hz/4K,Bidirectional DP to USB-C or
USB-C to DP Reversible Video Adapter Cable,HBR3/HDR/DSC,USB Type C/Thunderbolt 3 Monitor
Cable(CDP2DP142MBD)
StarTech.com 6ft/2m USB C to DisplayPort 1.4 Cable 8K 60Hz/4K,Bidirectional DP to USB-C or
USB-C to DP Reversible Video Adapter Cable,HBR3/HDR/DSC,USB Type C/Thunderbolt 3 Monitor
Cable - 8K USB-C to DP Cable (CDP2DP142MBD) - DisplayPort kabel - USB-C (M) naar DisplayPort
(M) - USB 3.1 / Thunderbolt 3 / DisplayPort 1.4 - 2 m - actief,ondersteunt 8K UHD (7680 x 4320)
- zwart

Met deze USB-C naar DisplayPort 1.4 kabel kunt u uw USB Type-C (of Thunderbolt 3) apparaat op
een DisplayPort scherm aansluiten,of een DP apparaat op een USB-C scherm,met slechts één kabel.

Door ondersteuning van vier keer de resolutie van 4K biedt deze 8K DP 1.4 adapterkabel de
verbazingwekkende kwaliteit van UHD bij resoluties tot maximaal 7680×4320. Deze kabel
ondersteunt ook HBR3 waardoor er tot maximaal 32,4 Gbps bandbreedte beschikbaar is.

De videokabel is neerwaarts compatibel met 4K en 1080p schermen,en is dus een geweldige
accessoire voor thuis,op kantoor of in andere werkomgevingen. Zelfs als u momenteel enkel over
1080p of 4k apparaten beschikt,is deze kabel de ideale keuze aangezien u hiermee reeds bent
voorbereid op de toekomstige 8K resoluties.

Deze 2 m lange bidirectionele adapterkabel zorgt voor een eenvoudige en professionele aansluiting
die extra adapters en kabels overbodig maakt. Voor kortere verbindingen bieden wij ook een 1 m
versie aan van deze USB-C naar DP kabel (CDP2DP141MBD).

Gebruik deze USB-C naar DisplayPort kabel voor de weergave van 8K video en audio op een DP
scherm vanaf de USB Type-C (of Thunderbolt 3) poort van uw laptop of mobiele apparaat. Dankzij
de bidirectionele functionaliteit kunt u met deze kabel ook uw met DisplayPort uitgevoerde
apparaten aansluiten op een scherm met USB-C ingang. Voor nog meer gemak ondersteunt de
kabel zowel Mac als Windows besturingssystemen.

Uw USB 3.1 Type-C apparaat moet DP Alt Mode ondersteunen om met deze kabel te kunnen
werken. Voor de weergave van 8K resoluties moeten uw bron- en weergaveapparaat DisplayPort 1.4
ondersteunen.

Belangrijkste Selling Points

Dankzij de veelzijdige,bidirectionele ondersteuning kunt u uw USB Type C (of DisplayPort) apparaten op een DisplayPort (of USB-C)
scherm aansluiten
Ondersteunt high bit rate 3 (HBR3) bandbreedtes tot 32,4 Gbps
Verbazingwekkend beeldkwaliteit met ondersteuning voor UHD videoresoluties tot 8K 30 Hz
Compatibel met Thunderbolt 3 en USB 3.1 Type C poorten die DP Alt Mode ondersteunen
Verminder warboel aan kabels met een gecombineerde adapter en beeldschermkabel
Vastklikkende DisplayPort connector zorgt voor een veilige aansluiting

Kenmerken product

Ongeëvenaarde prestatie met ondersteuning van 8K 30 Hz
Door ondersteuning voor vier keer de resolutie van 4K biedt deze 8K DP 1.4 adapterkabel de verbazingwekkende kwaliteit van UHD bij
resoluties tot 7680×4320,en biedt ook HBR3 functionaliteit,waardoor een bandbreedte tot 32,4 Gbps beschikbaar is. De videokabel is
neerwaarts compatibel met 4K en 1080p schermen,en is dus een geweldige accessoire voor applicaties thuis,op kantoor en in andere
werkomgevingen,terwijl deze ook al op de toekomstige 8K implementatie is voorbereid.
Eenvoudige en nette installatie
Deze 2 m lange bidirectionele adapter kabel biedt een compacte aansluiting die extra adapters en kabels elimineert,voor een
nette,professionele installatie.
Handige,bidirectionele ondersteuning
Gebruik deze USB-C naar DisplayPort kabel voor de weergave van 8K video en audio op een DP scherm vanaf de USB Type-C (of
Thunderbolt 3) poort van uw laptop of mobiele apparaat. Dankzij de bidirectionele functionaliteit kunt u met deze kabel ook uw met
DisplayPort uitgevoerde apparaten aansluiten op een scherm met USB-C ingang. Voor nog meer gemak ondersteunt de kabel zowel Mac
als Windows besturingssystemen.

Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving StarTech.com 6ft/2m USB C to DisplayPort 1.4 Cable 8K 60Hz/4K,Bidirectional DP to



USB-C or USB-C to DP Reversible Video Adapter Cable,HBR3/HDR/DSC,USB Type
C/Thunderbolt 3 Monitor Cable - 8K USB-C to DP Cable (CDP2DP142MBD) -
DisplayPort kabel - USB-C naar DisplayPort - 2 m

Type DisplayPort kabel

Functies Actieve kabel,ondersteunt 8K UHD (7680 x 4320),DisplayPort Alternate
Mode-ondersteuning,bidirectional,hoge bitsnelheid 3 (HBR3)

Lengte 2 m

Connector 24 pins-USB-C - male (invoer)

Aansluiting (tweede uiteinde) 20-pins DisplayPort - male (uitvoer)

Conformiteitsnormen USB 3.1 / Thunderbolt 3 / DisplayPort 1.4

Kleur Zwart

Garantie van de fabrikant 3 jaar garantie

Uitgebreide specificaties

Algemeen

Type DisplayPort kabel

Functies Actieve kabel,ondersteunt 8K UHD (7680 x 4320),DisplayPort Alternate
Mode-ondersteuning,bidirectional,hoge bitsnelheid 3 (HBR3)

Lengte 2 m

Kleur Zwart

Connectiviteit

Connector 24 pins-USB-C - male (invoer)

Aansluiting (tweede uiteinde) 20-pins DisplayPort - male (uitvoer)

Diversen

Conformiteitsnormen USB 3.1 / Thunderbolt 3 / DisplayPort 1.4,cUL,FCC,RoHS,WEEE,REACH

Afmetingen &gewicht
(transport)

Service &Support 3 jaar garantie

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


