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UCB-C - HDMI Kablosu
#23332

Ultra HD 4K video desteğiyle USB-C - HDMI adaptör kablosu

Key features
• Dizüstü bilgisayarlarda ve video çıkışını destekleyen USB-C

bağlantı noktasına sahip diğer cihazlarda çalışır
• TV’nizde dizüstü bilgisayarınız üzerinden film izleyin veya ekstra

monitörle bilgisayarınızda daha rahat çalışın
• İçerikleri çok kanallı ses de dahil olmak üzere Full HD 1080p veya

Ultra HD 4K çözünürlüğünde izleyin
• Yüksek kaliteli alüminyum konektörlere sahip dayanıklı ve kılıflı

1,8 m kablo
• Tak ve çalıştır özelliği, sürücü yüklemeye gerek yoktur

What's in the box
• UCB-C - HDMI Kablosu

System requirements
• DisplayPort veya HDMI Alternatif Modunu kullanarak video çıkışını destekleyen

USB-C bağlantı noktalı cihaz
• HDMI giriş bağlantı noktasına sahip ekran
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Bağlan ve görüntüle
USB-C - HDMI adaptörü, iş yeriniz veya eviniz için mükemmel
aksesuardır. USB-C üzerinden video çıkışını destekleyen her
türlü cihaza kolayca HDMI destekli ekran bağlamanızı sağlar.

Yüksek çözünürlüklü içerik
İçerikleri Full HD 1080p veya Ultra HD 4K çözünürlükle
izleyebilir veya bilgisayarınızda bir ekstra ekranla daha
konforlu bir şekilde çalışabilirsiniz. Adaptör aynı zamanda TV
veya ekranınızın entegre hoparlörlerini veya bağlantılı ev
sinema sistemini kullanarak sesleri de aktarır.

Akıllı tasarım
Yüksek kaliteli alüminyum fişlere sahip dayanıklı ve yalıtımlı
1,8m kablonun kullanımı son derece kolaydır: filmleri izlemek
veya çalışmaya başlamak için takmanız yeterlidir. Calyx
adaptörü herhangi bir ekstra yazılıma veya sürücüye ihtiyaç
duymadan ekran görüntüsünü kolayca aktarır veya genişletir.
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GENERAL
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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