USB Type-C naar HDMI Aansluitkabel 1,8m
Sluit je USB Type-C apparaat aan op een HDMI monitor
AB7874
EAN: 8716065362237
Mastercarton: 100
Packaging contents: AB7874

OVERVIEW
• Kabel en converter in één: een complete oplossing voor het aansluiten van je USB Type-C apparaat op
een HDMI input apparaat (TV/beamer/monitor)
• Maximale resolutie 4096 x 2160 (4K) @ 60Hz
• Plug and play: alleen een USB Type-C poort met DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) is nodig
• Stevig aluminium ontwerp

SPECIFICATIONS
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Input: Type-C male
Output: HDMI male
HDMI output: 4K (4096X2160) @60Hz, 1080P, 1080I, 720P
Total Bandwidth: 5Gbps
HDMI standard: 2.0
HDCP standard: 2.2
Driver: No driver needed (Plug and Play)
Comply with USB-C interface specification
Weight: 68 gr
Cable length:180 cm
Colour: Black/Gray
Solid aluminium design
Operating Temperature:0°C to +45°C
Operating Humidity:10% to 85% RH (no condensation)
Comply with USB-C interface specification

SYSTEM REQUIREMENTS
• Alleen een USB Type-C poort met DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) is nodig

DESCRIPTION
Gebruik de AB7874 om een bronapparaat, bijvoorbeeld een laptop, met een USB
Type-C aansluiting direct op een monitor of beamer met HDMI aan te sluiten. Er zijn
geen extra HDMI-kabels nodig. Deze stevige aluminium audio/video converter ondersteunt een maximale resolutie van 4096 x 2160 (4K) @ 60Hz. Ideaal voor het
tonen van videos, fotos, presentaties etc. Zorg ervoor dat de USB Type-C poort van
het bronapparaat DP Alt Mode ondersteunt. Dankzij de lange kabel van 1.8m heb je
meer bewegingsvrijheid.
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