
 
 
 

ADAPTADOR MULTIPORTAS  
USB 3.0 TYPE-C™ 

 

Manual - DA-70838-1 

 

Descrição 

 O adaptador multiportas USB-C HDMI permite ligar o seu MacBook ou 
outro computador com porta USB-C a um monitor HDMI ou monitor de 
projetor, ligando também um dispositivo USB padrão e um cabo de 
carregamento USB-C. 

 

Como ligar 

 
 1 X Porta USB 3.0 - Utilize a porta USB 3.0 padrão para ligar dispositivos 

como uma pen ou câmara, ou ligue um cabo USB para sincronizar e 
carregar o seu iPhone, iPad ou outro smartphone. Até 5Gbps de velocidade 
de dados permitem-lhe transferir um filme em HD em segundos. 



 1 x Porta USB-C - pode ligar um cabo de alimentação à porta USB-C para 
carregar o seu MacBook, e ao mesmo tempo pode transferir ficheiros ou 
carregar outros dispositivos através da porta USB 3.0. Em alternativa, 
também pode utilizar a porta Type-C™ para quaisquer dispositivos de 
dados USB como, por exemplo, pens USB. 

 1 x porta HDMI - Transmite áudio e vídeo de alta definição a partir de um 
computador ou tablet para um monitor HDMI para transmissão contínua e 
gaming com uma resolução de até Full 4K @ 30 HZ de resolução 
(3840×2160)/2160p (4K) Ultra HD. Suporta ainda 1080p, 720p, 480p e 
outros. 

 Suporta ARC 
 Fácil de utilizar - Este adaptador USB-C para HDMI suporta Plug and Play, 

Hot Swap, é fácil de transportar e de utilizar e não precisa de qualquer 
unidade. 

 Não precisa de unidades de software externas 

Sistemas suportados 

 Sistema OS X do MacBook (USB Type-C™), Chromebook Pixel;  
Windows (10, 8, 8.1, 7) 

Caraterísticas do produto 

1: Saída HDMI: 2160p (4K) Ultra HD 
2: USB 3.0: 1 portas 
3: USB Type-C™: 1 Porta para abastecimento de 

energia e transferência de dados 
4: Material: Alumínio 
5: Comprimento do Cabo: 20cm 
6: Dimensões: 50,8*58*11mm 
7: Peso: 62,6g 
8: Circuito integrado da placa-mãe: L102+PS176+VL817 
9: Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C (35 °F a 100 °F) 
10: Humidade de funcionamento: 20% HR a 80% HR 
 

Conteúdo da embalagem 

1x Adaptador multiportas USB 3.0 Type-C™ 
1x Manual 
 


