
 
 

USB 3.0 Type-C™ Multiport VGA-adapter 

 
Handleiding 

DA-70854 
 

Inleiding 
De USB Type-C™ VGA Multipoort-adapter, 3-poorts breidt uw USB-C™-apparaat en 
drie andere poorten uit. Sluit een andere monitor aan op uw notebook via de 
VGA-aansluiting of geef een presentatie via een projector. De hoogst mogelijke 
resolutie is Full HD (1080p). Verder heeft de adapter een USB 3.0-aansluiting waarop 
externe USB-apparaten kunnen worden aangesloten. Deze voldoet ook aan de 
USB-BC-specificatie (USB Battery Charging) 1.2, waarmee mobiele apparaten kunnen 



worden opgeladen (max. 5 V/1,5 A). Bovendien is een USB-C™-aansluiting met de 
functionaliteit Power Delivery (PD) 2.0 geïnstalleerd om uw notebook van stroom te 
voorzien tijdens het gebruik van de adapter. De Multipoort-adapter is geschikt voor 
alle besturingssystemen: Windows®, Mac®, Google Chrome®. 
 
 

Eigenschappen 
 Chipset: AG6320 + LDR6023SD 
 Ondersteunt USB-C-ingang en VGA, USB 3.0-uitgang 
 Ondersteunt USB 3.0 super-speed (5Gbps) overdracht, benedenwaarts 

compatibel met USB 2.0 
 De USB 3.0 poort ondersteunt gelijkertijd opladen en gegevensoverdracht voor 

het USB-apparaat 
 Ondersteunt BC 1.2, de voeding van de USB-A-poort kan maximaal  

7,5 W zijn (5 V/1,5 A) 
 Ondersteunt per lijn een gegevenssnelheid van 5,4 Gbps (HBR2),  

2,7 Gbps (HBR) en 1,62 Gbps (RBR) 
 Ondersteunt VGA-resoluties tot 1920x1200@60Hz 
 Ondersteunt gelijktijdig het opladen van USB-C ondersteunde apparaten en het 

voeden van de adapter 
 De meervoudige USB-C-interfaces ondersteunen plug&play en hot-swapping 
 Eenvoudig te gebruiken en dragen 

 

Inhoud van de verpakking 
 1 x hoofdeenheid: USB Type-C™ multiport VGA-adapter, 3-poorts 
 1 x handleiding 

  



Specificaties 
Ingangs-/uitgangsconnector 
Ingang USB-C mannelijk x1 

USB-C vrouwelijk x1 
Uitgang VGA vrouwelijk x1 

USB 3.0 vrouwelijk x1 
Resoluties 
Resoluties Maximaal 1920 x 1200 
Fysiek 
Gewicht 41 gr 
Afmetingen (L x B x H) Hoofdeenheid: 75 x 47 x 15 mm 

Kabel: 150 mm 
Omgevingscondities 
Bedrijfstemperatuur 0°C tot +45°C 
Bedrijfsvochtigheid 10% tot 85% relatieve luchtvochtigheid 

(zonder condens) 
Opslagtemperatuur -10°C tot +70°C 
Opslagvochtigheid 5% tot 90% relatieve luchtvochtigheid 

(zonder condens) 
Voeding 
USB 3.0-poort Tot maximaal 7,5 W 
USB-C-oplaadpoort vrouwelijk Tot maximaal 60 W 

 

Bediening 
1. Sluit de mannelijke USB-C poort van dit product aan op de computer 
2. Sluit de VGA-uitgang van dit product aan op een HDTV met één VGA-kabel 
3. Sluit de USB 3.0 uitgang van dit product aan op USB 3.0 apparatuur met een USB 

3.0 kabel 
4. Sluit de USB-C-oplaadpoort aan. Het kan gelijktijdig de hostcomputer opladen en 

de adapter voeden 

 

  



Opmerking: 

1. Wanneer u de mannelijke USB-C-poort van de adapter aansluit op 
Chromebook®, zal de muis die op de USB 3.0 poort moet worden aangesloten 
niet onmiddellijk, maar pas na enkele seconden, beginnen te werken. Dit 
probleem kan ook optreden in gelijksoortige type-c adapters (waaronder de 
Apple originele 3-in-1 adapter) wanneer aangesloten op Chromebook®. 

2. Wanneer dit product op een Chromebook® wordt aangesloten, kan bij 
bepaalde resoluties mogelijk het VGA-videosignaal niet op het scherm van de 
VGA-monitor verschijnen 

3. Wanneer u de PD-adapater aansluit en loskoppelt, zullen de aangesloten 
USB-apparaten intermitterend worden losgekoppeld en binnen enkele 
seconden weer worden aangesloten, om eventueel gegevensverlies of 
corrupte bestanden te voorkomen. Koppel de PD-adapter dus a.u.b. niet los 
van de netvoeding tijdens gegevensoverdracht 

 

 

 

 


