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Cabo UCB-C para HDMI
#23332

Cabo adaptador USB-C para HDMI com suporte de vídeo Ultra HD 4K

Características principais
• Funciona com portáteis e outros dispositivos com uma porta

USB-C compatível com saída de vídeo
• Veja filmes na TV a partir do portátil ou trabalhe no computador

mais confortavelmente com um monitor adicional
• Veja conteúdos em resolução Full HD 1080p ou Ultra HD 4K,

incluindo áudio multicanal
• Cabo de 1,8 m resistente e blindado com conetores em alumínio

de alta qualidade
• Plug & Play, não necessita de instalar controladores

O que está na caixa
• Cabo USB-C para HDMI

Requisitos de sistema
• Dispositivo com porta USB-C compatível com saída de vídeo, através do Modo

Alternado de DisplayPort ou HDMI
• Monitor com porta com entrada HDMI
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Connect and display
The USB-C to HDMI adapter is the perfect accessory for your
workplace or at home. It enables you to simply connect an
HDMI-supporting display to any device that supports video
output over USB-C.

High-resolution content
You can now watch your content in Full HD 1080p or Ultra HD
4K resolution or work more comfortably on your computer
with an extra monitor. The adapter also transmits audio,
using your TV or monitor’s built-in speakers or connected
home theatre system.

Smart design
The durable, shielded 1.8m cable with high-quality aluminium
plugs is super easy to use: simply plug it in and you’re ready
to watch your movies or start working. The Calyx adapter will
simply transfer or extend your display image, without needing
any extra software or drivers.
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GERAL
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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