
USB-C naar 4K HDMI multifunctionele adapter met power delivery en USB-A poort

StarTech ID: CDP2HDUACP

Met deze universele, multifunctionele adapter kunt u de connectiviteit van uw laptop of MacBook met USB-C™
uitbreiden. U kunt uw laptop op een 4K HDMI®-scherm aansluiten, en bovendien een traditioneel USB 3.0
apparaat aansluiten. En, gecombineerd met de voedingsadapter van uw laptop, levert de multipoort adapter het
vermogen om de laptopaccu te laden en te behouden.

Robuust, reisvriendelijk design

Deze compacte USB-C adapter is een essentiële accessoire voor uw MacBook, Chromebook™ of elke met
USB-C uitgeruste laptop. Deze adapter is uiterst mobiel en dankzij het lichtgewicht, compacte design past het
netjes in uw laptoptas of draagtas.

De robuuste multifunctionele adapter voldoet aan de strengste eisen van reizigers. Nu kunt u ervan verzekerd
zijn dat uw adapter gebruiksklaar is wanneer u dat bent.

Ondersteunt 4K Ultra HD

Als u beschikt over een 4K HDMI-scherm, kunt u dit aansluiten op deze comboadapter en zo een dual-monitor
werkstation (laptopscherm + extern scherm) creëren. Met een extra scherm kunt u direct meer werk verrichten
door efficiënter multitasken. En met 4K resolutie kunt u genieten van een verbazingwekkende beeldkwaliteit,
met rijke en levendige beelden.

Of u nu een presentatie houdt in een vergaderruimte of naar een scherm van uw bestaande laptopwerkstation
kijkt, deze adapter is een absoluut vereiste accessoire.

Laadt uw laptop

Omdat deze veelzijdige adapter USB Power Delivery ondersteunt, kunt u uw laptop voeden en opladen via de
USB Type-C™ poort. Sluit de adapter gewoon aan op de USB-C poort van uw laptop en sluit de
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voedingsadapter van uw laptop aan op de multifunctionele adapter.

Met één voedingsadapter kunt u uw laptop en de adapter voeden, in plaats van meerdere adapters te moeten
gebruiken, zodat u lichter en comfortabeler kunt reizen. Bovendien kunt u de kabelwarboel in uw werkomgeving
verminderen.

Universeel ondersteund

In tegenstelling tot sommige laptopadapters werkt deze universele adapter met meerdere merken en
platformen. Het enige wat u nodig hebt om snel aan de slag te gaan, is een USB-C laptoppoort die DP Alt Mode
en USB-voeding ondersteunt. En met universele ondersteuning kunt u deze adapter met verschillende laptops
gebruiken, nu en in de toekomst. Bovendien is deze adapter compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Werkt met oudere USB-apparaten

Deze USB-C multifunctionele adapter heeft een USB 3.0 poort die neerwaarts compatibel is met oudere USB-
apparaten Deze adapter is perfect voor dataoverdracht, synchroniseren of opladen van uw mobiele apparaat.

De CDP2HDUACP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van
StarTech.com.

Toepassingen

Neem de adapter mee wanneer u reist, en sluit hem aan op vrijwel elk HDMI-scherm, -tv of -projector
Ideaal voor BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) applicaties op kantoor
Een essentiële accessoire voor de nieuwste, met USB-C uitgeruste laptops zoals de MacBook, Dell
XPS™ 15, 13 of 12, Dell Latitude™ laptops en 2-in-1-computers, HP Chromebook™ 13, Google
Chromebook alsmede met USB-C uitgeruste en op Windows® tablets
Voed en laad uw met USB Type-C uitgeruste laptop via de adapter, met gebruik van de voedingsadapter
van uw laptop
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Eigenschappen

Universele adapter die via USB-C een 4K HDMI-scherm (3840 x 2160p - 30 Hz) en een USB-A poort aan
uw laptop toevoegt
Kan worden gebruikt met de voedingsadapter van uw laptop voor het voeden en laden van uw laptop,
met ondersteuning van USB-power delivery
Robuuste behuizing voor duurzaamheid, lichtgewicht en compact voor mobiliteit en gemak
Geïntegreerde USB Type-C kabel met omkeerbare connector voor probleemloze aansluitingen
Universeel, werkt met vrijwel elke met USB-C uitgeruste laptop, MacBook of Chromebook
De USB 3.0 (USB Type-A) poort is neerwaarts compatibel, en levert stroom zelfs als de adapter is
losgekoppeld van de host (een voedingsadapter moet op de multifunctionele adapter zijn aangesloten)
Ondersteunt USB-C DP Alt Mode en is compatibel met Thunderbolt 3 poorten
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Technische specificaties

Warranty 2 Years
4K ondersteuning Ja
Bus type USB-C
Chipsetcode VIA/VLI - VL100 

VIA/VLI - VL210 
Parade - PS176

Displays Supported 1
Industriestandaarden USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Snellaadpoort(en) Nee
Maximale digitale
resoluties

4096 x 2160p @ 24Hz / 3840 x 2160p @ 30Hz

Maximale
overdrachtsnelheid

5 Gbps (USB 3.0)

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Type connector(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk
Type connector(en) 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Notitie Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C

standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0
en DP Alt Mode ondersteunt.

Notitie De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB
Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een
voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom
doorgegeven naar uw host laptop.

Notitie Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook
bekend als 4K x 2K)

Notitie USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt
snelheden tot 5 Gbps.

Systeem- en
kabelvereisten

Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te
garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode
ondersteunen).

Systeem- en
kabelvereisten

Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde
voedingsadapter van uw laptop)

Inclusief Gevoed via USB

www.startech.com/nl
0800 0230 168



voedingsadapter
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Breedte product 50 mm [2 in]
Gewicht product 35 g [1.2 oz]
Hoogte product 11 mm [0.4 in]
Kabellengte 101 mm [4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 60 mm [2.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verzendgewicht
(verpakt)

69.5 g [2.5 oz]

Meegeleverd 1 - USB-C naar 4K HDMI multifunctionele adapter

Certificaties, rapporten en compatibiliteit
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