
 

 

 

Conversor de Cabo A/V USB 
Type-C™ Multiportas 4-em-1 

 

Manual 
DA-70848 

 

Introdução: 

 
Este adaptador de cabo multiportas A/V é excelentemente adequado 
para a utilização em viagens. Leve o adaptador consigo para ligar 
praticamente a qualquer monitor. Ao invés de necessitar de ter 
disponíveis quatro (4) adaptadores diferentes, este adaptador USB 
Type-C™ disponibiliza saídas HDMI®, DP, DVI e VGA, para que possa ligar 
o seu Notebook/computador portátil com saída USB Type-C™ a qualquer 
monitor moderno em salas de conferência, de formação ou de reuniões. 



 

Especificações: 

 Suporta o Modo Alternativo DisplayPort para a norma USB Type-C™ 
 Saída compatível com a especificação HDMI 2.0, resoluções de vídeo 

até 4k2k a 60 Hz. 
 Saída compatível com a especificação VGA, resoluções de vídeo até 

1080P a 60 Hz. 
 Saída compatível com a especificação DP 1.2, resoluções de vídeo 

até 4k2k a 60 Hz. 
 Saída compatível com a especificação DVI, resoluções de vídeo até 

1080P a 60 Hz. 
 

Funções principais: 

 
 O conversor Type-C™ para HDMI/VGA/DVI/DP pode ser usado com 

MacBook, MacBook Pro, iMac, MacBook Air, Mac Mini ou outros 
dispositivos equipados com uma porta Type-C (compatível com 
thunderbolt). (Nota: a saída DVI deste adaptador adota a Norma 
DVI-D) 

 O conversor 4-em-1 Type-C™ para HDMI/VGA/DVI/DP permite-lhe 
ligar os seus dispositivos equipados com Type-C™ a um monitor, 
projetor ou LCD de alta definição com um conector 
HDMI/VGA/DVI/DP. 

 As quatro portas de saída (HDMI/VGA/DVI/DP) não podem 
funcionar ao mesmo tempo, estas foram concebidas para usar 
separadamente e requerem um cabo extensor de 
HDMI/VGA/DVI/DP adicional. 

 Deteção automática do visor ao ligar e desligar, alimentado pela 
fonte Type-C™. 

 

Suporta Sistemas Operativos: 

 Windows 
 Mac 
 Chrome 



 

Vista detalhada: 

 

 

Instruções de ligação: 

 

HDMI  
(4K a 60 Hz) 

Monitor Monitor 

Cabo DVI 
(1080 P) 

VGA  
(1080 P) 

DP (4K a 60 Hz) 
Monitor Monitor 

TYPE-C™ 

PC Macbook Pro 
Macbook 
Computador 
 



 

Conteúdo da embalagem: 

 Unidade principal: 1x Conversor 4-em-1 Type-C™ para 
HDMI/VGA/DVI/DP 

 1 x Manual 

 

Vista geral do produto: 

 Dimensões: C 87 mm, L 52,3 mm, A 17 mm 
 Peso: 0,05 kg 
 Comprimento do cabo: 150 mm (SR para ficha) 

 

Nota: 

 Só consegue converter sinal de Type-C™ para HDMI/VGA/DP/DVI. 
Este adaptador não é bidirecional. 

 Não suporta mais do que uma saída a funcionar simultaneamente. 
 Certifique-se de que a fonte é 4K x 2K e a TV ou o dispositivo de 

Visualização suportam a resolução 4K x 2K; obterá imagem em 4K x 
2K ou obterá apenas uma imagem básica (não em 4K). 

 


