
StarTech.com USB C naar DVI adapter met Power Delivery(CDP2DVIUCP)
StarTech.com USB C naar DVI adapter met Power Delivery - USB PD 60W - USB-C adapter -1920
x 1200 - zwart - Externe video-adapter - Parade PS171 - USB-C - DVI - zwart

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.

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.

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.

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.

Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving StarTech.com USB C naar DVI adapter met Power Delivery - USB PD 60W - USB-C
adapter -1920 x 1200 - zwart - externe video-adapter - Parade PS171 - zwart

Type apparaat Externe video-adapter

Bustype USB-C

Grafische motor Parade PS171

Max. resolutie 1920 x 1200

Interfaces DVI-I

Afmetingen (BxDxH) 3.3 cm x 5 cm x 1.3 cm

Kleur bijvoegsel Zwart

Garantie van de fabrikant 3 jaar garantie

Uitgebreide specificaties

Algemeen

Type apparaat Externe video-adapter

Bustype USB-C

Grafische motor Parade PS171

Max. resolutie 1920 x 1200 bij 60 Hz

Interfaces DVI-I

Functies Met USB,compatibel met Thunderbolt 3

Diversen

Conformiteitsnormen FCC,RoHS,WEEE



Breedte 3.3 cm

Diepte 5 cm

Hoogte 1.3 cm

Gewicht 24 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 0 - 90% (niet condenserend)

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


