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Adaptador USB tipo C multiportas
#21260

Ligue a um dispositivo USB3.1, aumente o seu monitor HDMI e alimente o seu dispositivo tipo C

Características principais
• Aumente o seu ambiente de trabalho com um ecrã/TV equipado

com HDMI
• Use a porta USB3.1 (5 Gbps) para ligar dispositivos como a sua

pen, câmara ou smartphone/tablet
• Também é compatível com os periféricos USB 3.0 e 2.0 de

versões anteriores
• Funciona em todos os dispositivos USB tipo C com DisplayPort

Alternate Mode
• Carregue o seu MacBook ao mesmo tempo que utiliza a ligação

HDMI e USB3.1
• Suporta Power Delivery 2.0 para carregamentos de grande

potência (até 3A/60W)

O que está na caixa
• Adaptador tipo C multiportas
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• MacBook 2015 ou outro dispositivo com porta USB tipo C e DisplayPort Alternate

Mode
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GERAL
Height of main product
(in mm)

40 mm Width of main product
(in mm)

59 mm

Depth of main product
(in mm)

14 mm Total weight 30 g

CONNECTIVITY
USB version 3.1 gen 1 Cable length main cable 15 cm

Connector from - to USB Type-C to HDMI, Type-C
PD/charging, Type-A 3.1

COMPATIBILITY
General compatibility Device with USB Type-C port

and DisplayPort Alternate
Mode

FEATURES
Special features Display Alternate Mode

Supported
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