Delock USB-C™, HDMI sau mini DisplayPort la cablu adaptor
HDMI de 4K 1,8 m
Descriere scurta
Acest cablu adaptor de la Delock poate fi utilizat pentru a
conecta un proiector sau un monitor cu intrare HDMI la un
laptop cu interfață HDMI, USB Type-C™ sau mini
DisplayPort.
Ideal pentru sala de conferințe
Prin utilizarea acestei soluții de cablu, nu este necesar un
adaptor suplimentar în sala de conferințe. Conectorul
corespunzător poate fi utilizat în funcție de cerințele
utilizatorului. Adaptorul poate fi folosit și în sălile de clasă
sau în sălile de cursuri, unde profesorul poate conecta pur
și simplu laptopul la portul corespunzător.
Rezoluție HDMI Ultra HD
Ieșirea HDMI susține o rezoluție maximă de până la 3840 x
2160 pixeli la 60 Hz, în plus semnalele audio pot fi de
asemenea transmise.
Specificatii
• Conectori:
Intrare:
1 x USB Type-C™ tată
1 x HDMI-A tată
1 x mini DisplayPort tată
1 x USB Tip Micro-B mamă (sursă de alimentare de 5 V - DisplayPort și HDMI)
Ieșire:
1 x HDMI-A tată
• Chipset: ITE IT66351, IT6350E, IT6563FN, Realtek RTD2172U
• Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
• Transfer al semnalelor audio și video
• Indicator LED pentru portul activ
• Culoare: negru
• Lungime cablu de intrare: aprox. 30 cm
• Lungime cablu de ieșire: aprox. 145 cm

Nr. 85830
EAN: 4043619858309
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Android 8.0 sau superior
• Chrome OS 72.0 sau superior
• iPad Pro (2018)
• Linux Kernel 4.3 sau superior
• Mac OS 10.9.5 sau superior
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber şi care acceptă modul alternativ
DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber sau
• Un port HDMI mamă disponibil sau
• Un port mini DisplayPort mamă disponibil
Pachetul contine
• Cablu adaptor
• Cablu de alimentare USB, lungime aprox. 0,5 m
• Manual de utilizare
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General
Supported operating system:

Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Android 8.0 sau superior
Linux Kernel 4.3 sau superior
Mac OS 10.9.5 sau superior
iPad Pro (2018)
Chrome OS 72.0 or above

Interface
Output:

1 x HDMI-A cu 19 pini tată

Input:

1 x HDMI-A cu 19 pini tată
1 x mini DisplayPort cu 20 de pini tată
1 x USB Type-C™ male

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Cable length:

input: ca. 30 cm
output: ca. 145 cm

Colour:

negru
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