USB 3.0 TYPE-C™ MULTIPOORT ADAPTER

Handleiding - DA-70838-1
Beschrijving
 U kunt met de USB-C HDMI Multipoort Adapter uw MacBook of andere
computer met USB-C poort aansluiten op een HDMI-monitor of
projectordisplay, terwijl u ook een standaard USB-apparaat en een USB-C
laadkabel kunt aansluiten.

Aansluiting
 1 X USB3.0 poort - Gebruik de standaard USB3.0 poort om apparatuur
zoals uw flashdrive of camera aan te sluiten, of een USB-kabel om uw
iPhone, iPad of andere smartphones te synchroniseren of op te laden. U
kunt dankzij de gegevensoverdracht op snelheden tot op 5Gbps een HD
film in slechts seconden overdragen.
 1 x USB-C poort - U kunt een laadkabel op de USB-C poort aansluiten om
uw nieuwe MacBook op te laden, terwijl u nog steeds bestanden kunt
overdragen of andere apparatuur kunt opladen via de USB3.0 poort. U
kunt de Type-C™ poort ook voor een willekeurige USB-gegevenseenheid
gebruiken, zoals USB-sticks.

 1 x HDMI poort - Stuurt hoge-definitie audio en video vanuit een computer
of tablet naar een HDMI display voor streaming en gaming met een
resolutie tot op Full 4K @ 30 Hz resolutie (3840×2160)/2160p (4K) Ultra HD.
Ondersteunt ook 1080p, 720p, 480p en andere.
 Ondersteunt ARC
 Eenvoudig in gebruik - Deze USB-C naar HDMI adapter ondersteunt Plug
& Play and Hot Swap, is eenvoudig te gebruiken en transporteren en er is
geen driver vereist.
 Geen externe softwaredrivers nodig

Ondersteunde systemen
 MacBook (USB Type-C™) OS X systeem, Chromebook Pixel;
Windows (10, 8, 8.1, 7)

Producteigenschappen
1: HDMI Uitgang:
2: USB 3.0:
3: USB Type-C™:
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Materiaal:
Kabellengte:
Afmeting:
Gewicht:
Chipset:
Bedrijfstemperatuur:
Bedrijfsvochtigheid:

2160p (4K) Ultra HD
1 poorten
1 poort voor stroomtoevoer en
gegevensoverdracht
Aluminium
20cm
50,8 * 58 * 11mm
62,6g
L102+PS176+VL817
0 °C tot 40 °C (35 °F tot 100 °F)
20 % RH tot 80 % RH

Inhoud van de verpakking
1x USB 3.0 Type-C™ Multipoort Adapter
1 x handleiding

