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UCB-C’den HDMI’a Adaptör
#23774

4K Ultra HD video ve çok kanallı ses desteğiyle USB-C’den HDMI’a adaptör

Key features
• PC / Dizüstü bilgisayar / Macbook ya da diğer bir cihazınızı harici

bir HDMI monitöre ya da televizyona bağlayın
• Dizüstü bilgisayarlarda ve video çıkışını destekleyen USB-C

bağlantı noktasına sahip diğer cihazlarda çalışır
• DTS ve Dolby formatlarını da içeren 4K Ultra HD video ve çok

kanallı ses desteğiyle içerikleri harika bir kaliteyle seyredin
• HDR ve HDMI 2.0 (4k60Hz) sayesinde canlı renklere sahip ultra

yüksek çözünürlüklü görüntüler
• Dayanıklı ve şık kalıp dökümlü, alüminyum alaşımlı muhafaza
• Seyahat ederken yanınızda taşımaya uygun boyuttadır

What's in the box
• UCB-C’den HDMI’a adaptör

System requirements
• DisplayPort veya HDMI kullanarak video çıkışını destekleyen USB-C bağlantı noktalı

cihaz
• HDMI giriş bağlantı noktasına sahip ekran
• HDMI kablosu
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Büyük Ekranlar İçin
USB-C - HDMI adaptörü, iş yeriniz veya eviniz için mükemmel
aksesuardır. HDMI destekleyen harici bir monitör ya da TV gibi
ekranı kolayca disüstü bilgisayarınıza, PC’nize, MacBook’unuza
ya da video çıkışı destekleyen USB-C portu olan bir başka
cihaza takmanızı sağlar.

Daha İyi İçerik Deneyimi
Trust Dalyx USB-C - HDMI Adaptörü sayesinde tüm
fotoğraflarınızı, resimlerinizi ve videolarınızı sonuna kadar
kullanabilirsiniz. İster bir iş sunumu isterseniz de evinizde
izlediğiniz bir film olsun, içerikleri harika bir kalitede
izleyebilirsiniz. HDR ve HDMI 1.4 (4k30Hz) sayesinde 4K Ultra
HD videoların yüksek kalitesinin ve zengin renklere sahip ultra
yüksek çözünürlüklü görüntülerin tadını çıkaracaksınız.
Dalyx’de, DTS ve Dolby formatları da dahil olmak üzere çok
kanallı ses desteği bulunur.

Kolay Kurulum
Çok yönlü Trust Dalyx, USB-C portuna sahip her dizüstü
bilgisayar, PC, MacBook ve video çıkış desteğine sahip bir
USB-C portu olan diğer tüm cihazlarda çalışır*. Bu kullanışlı
araç için yazılım yüklemeye gerek yoktur; sadece tak &
çalıştır!*DisplayPort ya da HDMI Desteği için USB-C portu
gereklidir

Şık Ofis ve Seyahat Gerekliliği
Adaptör, sağlam bir döküm alüminyum alaşımlı muhafaza
içinde gelir ve masa kurulumunuza ve çalışma kitinize şık bir
katkı sağlarken, küçük tasarımı seyahat için mükemmel kılar.
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GENERAL
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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