
USB-C naar VGA Video Adapter met USB Power Delivery - 2048x1280

StarTech ID: CDP2VGAUCP

Met deze USB-C™ naar VGA adapter kunt u uw laptop of MacBook via USB Type-C™ op een VGA-scherm
aansluiten. De videoadapter beschikt over USB Power Delivery, waardoor u uw laptop kunt voeden, terwijl u
video op een VGA-scherm weergeeft.

USB Type-C is een universele connectiviteitsstandaard die al uw essentiële functies combineert in één
dynamische poort. De adapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort videosignaal doorgeven,
zoals de MacBook en Chromebook Pixel™. Hij is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Laadt uw laptop

In tegenstelling tot sommige videoadapters die de USB-C oplaadpoort van uw laptop gebruiken, terwijl u video
weergeeft, waardoor u uw computer niet kunt opladen, ondersteunt deze videoadapter USB Power Delivery en
heeft een extra USB-C poort. Dit betekent dat u uw laptop kunt opladen, zelfs wanneer u video weergeeft, door
gewoon de voedingsadapter van uw laptop op de extra poort aan te sluiten. Het is de perfecte oplossing voor
laptops die slechts één USB-C poort hebben.

Stimuleert mobiliteit

Deze USB Type-C videoadapter zorgt voor maximale mobiliteit met een lichtgewicht, compact design. Hij is de
perfecte accessoire voor uw MacBook of Chromebook, 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.

Eenvoudig aan te sluiten

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.
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Behoudt haarscherpe beeldkwaliteit

De adapter ondersteunt videoresoluties tot 2048x1280 (60 Hz), waardoor uw 1080p of 720p high-definition
schermen, projectors of tv's eenvoudig worden ondersteund. U zult versteld staan van de beeldkwaliteit van de
adapter, zelfs bij aansluiting op een verouderd VGA-scherm. De adapter benut de videomogelijkheden die in uw
USB Type-C aansluiting zijn geïntegreerd zodat elk detail met verbazingwekkende high-definition wordt
weergegeven.

De CDP2VGAUCP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van
StarTech.com.

Toepassingen

Laad uw USB Type-C laptop en geef video weer via dezelfde USB-C poort
Neem de adapter mee wanneer u reist, en sluit hem aan op elk(e) VGA-scherm, -tv of -projector
Maak verbinding met BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) werkplekken
op uw kantoor

Eigenschappen

Laad uw laptop en geef tegelijkertijd VGA-video weer via dezelfde USB-C poort, met USB Power Delivery
Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van high-definition videoresoluties tot 2048x1280 bij 60 Hz
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Technische specificaties

Warranty 2 Years
Convertertype Formaatomzetting
Poorten 1
Uitgangssignaal VGA
Maximale analoge resoluties 2048 x 1280 @ 60Hz
Ondersteunde resoluties 2048 x 1280 @ 60Hz

1920 x 1200
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768

Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector A 1 - USB-C (24 pin) Mannelijk Input
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.1 lb]
Meegeleverd 1 - USB-C naar VGA Adapter
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Certificaties, rapporten en compatibiliteit
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