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USB-C-naar-HDMI-kabel
#23332

USB-C naar HDMI-adapterkabel met Ultra HD 4K-video-ondersteuning

Eigenschappen
• Werkt met laptops en andere apparaten met een USB-C-poort

die video-uitvoer ondersteunen
• Kijk films op uw laptop of tv of werk comfortabeler op uw

computer met een extra monitor
• Kijk films in Full HD 1080p- of Ultra HD 4k-resolutie, inclusief

meerkanaals-audio
• Duurzame, afgeschermde kabel van 1,8 m met hoogwaardige

connectors van aluminium
• Plug & Play, installatie van een drivers is niet nodig

Wat zit er in de verpakking
• USB-C-naar HDMI-kabel

Systeem vereisten
• Apparaat met USB-C-poort met ondersteuning van video-uit bij gebruik van

DisplayPort of HDMI Alternate Mode
• Display met HDMI-ingangspoort
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Aansluiten en weergeven
De USB-C-naar-HDMI-adapter is de perfecte accessoire voor
uw werkplek of bij u thuis. Hiermee kunt u eenvoudig een
door HDMI ondersteund scherm aansluiten op elk apparaat
dat ondersteuning biedt voor video-uitvoer via USB-C.

Content in hoge resolutie
U kunt uw content nu bekijken in Full HD 1080p- of Ultra HD
4K-resolutie, of met een extra monitor comfortabeler op uw
computer werken. De adapter zendt ook audio uit via de
ingebouwde luidsprekers van uw tv of monitor, of de
aangesloten thuisbioscoop.

Slim ontwerp
De duurzame, afgeschermde kabel van 1,8 m met
hoogwaardige aluminium stekkers is heel gemakkelijk te
gebruiken: gewoon aansluiten en u bent klaar om uw films te
bekijken of aan het werk te gaan. De Calyx-adapter draagt uw
beeldschermbeelden over of u breidt de beeldweergave er
eenvoudig mee uit zonder dat u extra software of
stuurprogramma's nodig hebt.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

10 mm Width of main product
(in mm)

23 mm

Depth of main product
(in mm)

1800 mm Total weight 66 g

Weight of main unit 66 g

CONNECTIVITY
Cable length main cable 180 cm Connector from - to USB-C to HDMI

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, tablet General compatibility Laptop or tablets with USB-C

port that support DP or
HDMI

FEATURES
Special features 3840x2160@30Hz,

1920x1080@60Hz
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