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Adaptador USB-C para HDMI
#23774

Adaptador USB-C para HDMI com suporte de vídeo Ultra HD 4K e áudio multicanal

Características principais
• Ligue o seu PC/ Portátil/ Macbook ou outro dispositivo com um

monitor HDMI externo ou uma TV
• Funciona com portáteis e outros dispositivos com uma porta

USB-C compatível com saída de vídeo
• Veja conteúdos em excelente qualidade através do suporte de

vídeo Ultra HD 4K e áudio multicanal, incluindo formatos DTS e
Dolby

• Imagens de altíssima resolução e cores vivas graças ao HDR e ao
HDMI 2.0 (4k 60 Hz)

• Corpo em liga de alumínio fundido resistente e elegante
• Compacto e fácil de levar consigo em viagem

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

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

DisplayPort ou HDMI
• Monitor com porta com entrada HDMI
• Cabo HDMI
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For The Big Screen
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, like an external monitor or a TV, to
your laptop, PC, MacBook, or any other device with a USB-C
port supporting video output.

Better Content Experience
With the Trust Dalyx USB-C to HDMI Adapter, you can really
get the most out of every photo, image and video. It allows
you to watch content in great quality – whether that’s a work
presentation or a movie at home. You’ll enjoy high-quality
video with 4K Ultra HD video and ultra-high resolution images
in rich colours thanks to HDR and HDMI 1.4 (4k30Hz). The
Dalyx also has multichannel audio support, including DTS and
Dolby formats.

Easy Setup
The versatile Trust Dalyx works with every laptop, PC,
MacBook and other device that has a USB-C port with video
output support*. There’s no need to install software for this
handy tool; just plug in & play!*USB-C port required with
DisplayPort or HDMI Support

Stylish Office and Travel Essential
The adapter comes in a durable die-cast aluminium alloy
housing, making for a stylish addition to your desk setup and
work kit, whilst its compact design makes it perfect for
travelling.
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GERAL
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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