Delock Afişaj fără fir USB Type-C™ Adaptor Full HD - HDMI +
VGA cu Cititor de carduri şi Hub
Descriere scurta
Acest adaptor de la Delock poate fi utilizat pentru a
transmite fără fir un semnal audio și video în format 1080p
pe o rază de până la 10 m. Doar transmițătorul trebuie să
fie conectat la portul USB Type-C™ al dispozitivului și la
receptor prin cablu HDMI sau VGA la un televizor,
proiector sau ceva similar. Ambele ieșiri video pot fi
utilizate în același timp pentru a afișa semnalul pe două
afișaje în același timp.
Cititor de carduri și hub integrate
Două porturi USB de Tip-A încorporate permit utilizarea
perifericelor, un SD și un slot Micro SD permit utilizarea
cardurilor de memorie.
Ușor de transportat
Pentru a fi transportat, unitatea transmițătoare poate fi
ușor introdusă în orificiul unității receptoare, unde ambele
părți sunt ținute împreună de un magnet.
Plug & Play
După conectarea celor două părți ale dispozitivului,
conexiunea este stabilită automat, nu trebuie instalate
drivere sau efectuate careva setări.
Specification
• Conectori:
Transmițător:
1 x USB Type-C™ tată
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
1 x fantă SD
1 x fantă Micro SD
Receptor:
1 x HDMI-A mamă
1 x VGA mamă
1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini
1 x USB Type-C™ mamă (sursă de alimentare)
• Rezoluție:
HDMI de până la 1920 x 1080 @ 60 Hz
VGA de până la 1920 x 1080 @ 60 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
• Transfer al semnalelor audio și video
• Funcții: oglindit sau extins; doar un monitor poate fi extins,
toate celelalte sunt oglindite
• Lăţime de bandă: 5 GHz, rază de funcţionare de până la 10 m
• Se pot utiliza simultan două carduri de memorie
• Culoare: negru
• Lungime cablu: aprox. 15 cm
• Dimensiunui transmițător (LxlxÎ): aprox. 111 x 56 x 13 mm
• Dimensiunui receptor (LxlxÎ): aprox. 115 x 61 x 22 mm

Nr. 87775
EAN: 4043619877751
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Android 10.0 sau superior
• iPad Pro (2018)
• Linux Kernel 5.4 sau superior
• Mac OS 10.15.6 sau superior
• Surface Pro 7
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
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• Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber şi care acceptă modul alternativ DisplayPort
sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber
• Un port USB Tip-A mamă disponibil (alimentare)
Pachetul contine
• Transmițător
• Receptor
• Cablu de alimentare USB, lungime aprox. 0,8 m
• Manual de utilizare
Imagini
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General
Supported operating system:

Linux Kernel 5.4 or above
Mac OS 10.15.6 or above
Surface Pro 7
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
iPad Pro (2018)
Android 10.0 or above

Interface
Output:

2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A, mamă
1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female
1 x fantă SD
1 x fantă Micro SD
1 x HDMI-A female
1 x VGA female

Input:

1 x USB Type-C™ female (power supply)
1 x USB Type-C™ male

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics
Material carcasă:

Plastic

Cable length:

15 cm

Colour:

negru
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