
USB-C till HDMI-adapter med HDR - 4K 60 Hz -
Svart
Product ID: CDP2HD4K60H

Denna USB-C- till HDMI-adapter låter dig ansluta din bärbara dator med USB Type-C till en HDMI-
bildskärm. Adaptern har stöd för High Dynamic Range (HDR) och ger skarpare bilder med förbättrad
video.

Med ljusare färger och större kontrast är adaptern ideal för:

•          Skapar iögonfallande bilder för fotografi, videografi och kinematografi

•          Visar digital väggskyltning i hög upplösning

•          Levererar bättre presentationer
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Full 4K vid 60 Hz och HDR

USB-C-adaptern är helt kompatibel med din HDMI 2.0b-utrustning och har stöd för upplösningar i upp till
4K 60 Hz (3840 X 2160) och bandbredd upp till 18 Gbit/s. Adaptern erbjuder chroma subsampling på
4:4:4 där varje pixel får sin egen unika färg. Den är också bakåtkompatibel med tidigare versioner av
HDMI och DisplayPort med deras maximala upplösningar.

Med HDR-stöd får du levande bilder med ökad kontrast, ljusstyrka och färger och större ljusstyrka än
vanlig digital bildbehandling.

Perfekt för resor

Denna lätta 4K-adapter är mycket bärbar och har ett litet format. Det perfekta tillbehöret till din bärbara
dator eller MacBook med USB-C, den får enkelt plats i resväskan.

Problemfri installation

Den unika USB-C till HDMI-adaptern är enkel att använda och installera tack vare en reversibel USB-C-
kontakt så att du alltid kan ansluta den till din bärbara dator korrekt vid första försöket.

CDP2HD4K60H täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

 

Obs.: 

•Om du vill uppnå HDR måste din USB-C-port ha stöd för DisplayPort 1.4 och din bildskärm HDMI 2.0b.

• NVIDIA-grafikkort kan inte stödja 4:4:4 chroma-subsampling och 5.1/7.1-ljudutmatning när de används
med denna adapter.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Anslut USB-C-enheter till HDR-kompatibla 4K HDMI-bildskärmar
• Leverera bättre presentationer
• Ideal för kreativa proffs
• Ha med dig adaptern när du reser

Features

• Enastående bildkvalitet med stöd för UHD-videoupplösningar på upp
till 4K vid 60 Hz

• Har stöd för HDR för utökat kontrastförhållande och korrekta färger
• Har ett hölje som skyddar mot elektromagnetiska störningar (EMI)

för att säkerställa pålitlig och konsekvent ljud-/videosignal
• Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
• Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
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Warranty 3 Years

Hårdvara Active or Passive Adapter Aktiv

Adapterstil Adaptrar

AV-ingång USB Type-C

AV-utgång HDMI

Chipset-ID MegaChips - MCDP2900

Industristandarder HDMI 2.0b

DisplayPort 1.4

Prestanda Audio-specifikationer 7.1 surroundljud

Maximal digital upplösning 4096 X 2160 vid 24 Hz
3840 X 2160 vid 60 Hz

Stöd för widescreen Ja

Stödda upplösningar 4096 X 2160 @ 24Hz
3840 X 2160 @ 60Hz 

Lower resolutions and refresh rates may also be supported

Video Revision HDMI 2.0b

Kontakt(er) Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input

Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs. Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C
(DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.

För att uppnå maximal prestanda hos denna produkt måste
både käll- och destinationsenheter ha stöd för lämpliga
specifikationer

Miljö Drifttemperatur 5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)

Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Luftfuktighet 25%-60%RH

Utseende Färg Svart

Kabellängd 4.1 in [104.1 mm]

Kabinettyp Av plast

Produktbredd 6.3 in [160.1 mm]

Produkthöjd 0.4 in [11.4 mm]

Produktlängd 2.2 in [56 mm]

Produktvikt 1.1 oz [30 g]
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Förpackning Fraktvikt (förpackning) 0.1 lb [0 kg]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - USB-C till HDMI-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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