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USB-C-naar-HDMI-adapter
#23774

USB-C-naar-HDMI-adapter met ondersteuning voor 4K Ultra HD-video en meerkanaals audio

Eigenschappen
• Verbind je pc/laptop/Macbook of andere apparaat met een

externe HDMI-monitor of tv
• Werkt met laptops en andere apparaten met een USB-C-poort

die video-uitvoer ondersteunen
• Kijk films in hoge kwaliteit met ondersteuning voor 4K Ultra

HD-video en meerkanaals audio, waaronder in DTS- en
Dolby-indeling

• Afbeeldingen met ultrahoge resolutie in rijke kleuren dankzij
HDR en HDMI 2.0 (4K, 60 Hz)

• Duurzame en stijlvolle behuizing van gegoten aluminiumlegering
• Compact formaat, gemakkelijk te dragen als u op reis bent

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

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

DisplayPort of HDMI
• Display met HDMI-ingangspoort
• HDMI-kabel
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Voor het grote plaatje
De USB-C-naar-HDMI-adapter is de perfecte accessoire voor je
werkplek of bij je thuis. Hiermee kun je eenvoudig een
HDMI-beeldscherm, zoals een extern beeldscherm of een tv,
aansluiten op je laptop, pc, MacBook of een ander apparaat
met een USB-C-poort die video-output ondersteunt.

Meer plezier van je content
Met de Trust Dalyx USB-C-naar-HDMI-adapter komt elke foto,
elk beeld en elke video optimaal tot zijn recht. Dankzij de
adapter kun je content in hoge kwaliteit bekijken - of het nu
gaat om een presentatie voor je werk of een film bij je thuis.
Dankzij HDR en HDMI 1.4 (4k30Hz) geniet je van beelden in
hoge kwaliteit zoals 4K Ultra HD-video en beelden in
ultrahoge resolutie en rijke kleuren. De Dalyx biedt ook
meerkanaals audio-ondersteuning, waaronder in DTS- en
Dolby-indeling.

Gemakkelijk te installeren
De veelzijdige Trust Dalyx werkt in combinatie met elke
laptop, pc, MacBook en ander apparaat dat een USB-C-poort
heeft die video-output ondersteunt*. Je hoeft geen software
te installeren voor dit handige apparaat; gewoon aansluiten
en je kunt aan de slag!*USB-C-poort vereist die DisplayPort of
HDMI ondersteunt

Onmisbaar voor op kantoor en onderweg
De adapter wordt geleverd in een duurzame behuizing van
een gegoten aluminiumlegering, waardoor hij een stijlvolle
aanvulling is voor je bureau, terwijl het compacte ontwerp
hem ideaal maakt voor op reis.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

10 mm Width of main product
(in mm)

24 mm

Depth of main product
(in mm)

200 mm Total weight 20 g

Weight of main unit 20 g

195|VIDEO
Video input DisplayPort Video output HDMI

HDMI version 2.0 HDCP version 2.2

CEC False Output resolution 4K60Hz, 1080p240Hz

HDR True

CONNECTIVITY
Connections for HDMI USB speed Gbps 20 Gbps

Cable length main cable 20 cm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smarttv, tablet
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