
USB-C, HDMI of Mini DisplayPort naar HDMI
converter kabel - 2 m adapterkabel
Product ID: CMDPHD2HD

Met deze unieke adapterkabel kunt u bijna elke laptop of desktopcomputer op een HDMI®-scherm of -
projector aansluiten. De adapter ondersteunt het USB-C™-, HDMI- en Mini DisplayPort™-uitgangssignaal
van uw computer en videoresoluties tot Ultra HD 4K.

De adapter is compatibel met uw DP Alt Mode computer. DP Alt Mode betekent dat uw computer een
DisplayPort-videosignaal via de USB-C poort kan doorsturen.

Eenvoudige installatie in vergaderruimtes

Deze adapterkabel is ideaal voor HDMI-schermen of -projectors in uw vergaderruimte. U kunt
kabelwarboel verminderen en hebt geen meerdere adapters meer nodig in uw vergaderruimtetafel, omdat
u met één adapterkabel diverse signalen kunt ondersteunen.
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Eén adapter voor meerdere gebruikers

De adapterkabel ondersteunt meerdere soorten ingangssignalen, zodat u kunt inspelen op de diverse
behoeften van gebruikers. Werknemers en gasten kunnen hun USB Type-C™-, HDMI- of mDP-laptops
aansluiten en hun presentaties geven op het HDMI-scherm in uw vergaderruimte, zonder dat zij hun eigen
adapters hoeven mee te nemen.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Deze adapterkabel zorgt ervoor dat u een verbazingwekkende beeldkwaliteit kunt behouden, vier keer de
resolutie van 1080p. De adapter is ook neerwaarts compatibel met lagere resolutie schermen en
videobronnen. Dankzij ondersteuning van high-definition resoluties 1080p en 720p, is uw bestaande
installatie ook in de toekomst klaar voor 4K video.

Met USB-voeding

De adapter kan worden gevoed via de meegeleverde Micro-USB kabel; sluit de kabel vanaf de adapter aan
op een USB-poort van uw laptop of op het HDMI-scherm. U kunt uw laptop op een van beide ingangen
van de adapterkabel aansluiten en presentaties delen.

De CMDPHD2HD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Sluit een USB-C-, HDMI- of Mini DisplayPort-computer aan op een
HDMI-scherm of -projector

• Vervang meerdere adapters in een vergaderruimte door één adapter
die drie video-ingangssignalen kan ondersteunen

• Geschikt voor klaslokalen, zodat verschillende docenten en studenten
informatie kunnen presenteren vanaf diverse soorten laptops

Eigenschappen

• Voorkom het ongemak om meerdere adapters te gebruiken in één
vergaderruimte of klaslokaal

• Wees voorbereid voor al uw presentaties en verschillende
gebruikerseisen

• Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van
videoresoluties tot 4K bij 30 Hz
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Warranty 2 Years

Hardware Adapterstijl Verloopkabel

Audio Ja

Convertertype Passief

Prestaties Ondersteuning breedbeeld: Ja

Connector(en) Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk

1 - HDMI (19-polig) Mannelijk

1 - USB-C (24 pin) Mannelijk

Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk

Type connector(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid 5% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 60 mm [2.4 in]

Gewicht product 375 g [13.2 oz]

Hoogte product 15 mm [0.6 in]

Kabellengte 2 m [6.6 ft]

Kleur Zwart

Lengte product 2 m [6.6 ft]

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 375 g [13.2 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2 m USB-C, HDMI of mDP naar HDMI converterkabel

1 - 2m Micro USB kabel

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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