Cablu cu bandă plată FPC USB Type-C™ la DisplayPort (DP Alt
Mode) 4K 60 Hz 14 cm
Descriere scurta
Acest cablu de la Delock vă permite să conectaţi un
monitor DisplayPort la un PC sau la un laptop folosind
portul USB-C™ sau portul Thunderbolt™ 3 , de
exemplu al unui dispozitiv MacBook sau Chromebook.
Interfaţa trebuie să accepte modul DisplayPort alternativ.
Cablu ultra flexibil
Cablul se caracterizează prin construcția sa specială. În
locul cablurilor normale din cupru, există o placă de circuit
flexibil în interiorul cablului, care se mai numește FPC
(Circuit Imprimat Flexibil). Acest lucru face ca cablul să
fie extrem de flexibil și robust în același timp.

Specification
• Conectori:
1 x USB Type-C™ tată >
1 x DisplayPort mamă
• Chipset: Cypress CCG2120
• DisplayPort 1.2 specificație
• Cablu plat FPC (Circuit Imprimat Flexibil)
• Grosimea cablului: cca. 3 mm
• Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
• Transfer al semnalelor audio și video
• Acceptă afișaje 3D
• Acceptă HDR
• Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
• Magistrală USB alimentată
• Plug & Play
• Culoare: argintiu / negru
• Lungimea incl. conectori: aprox. 14 cm

Nr. 86934
EAN: 4043619869343
Țara de origine: China
Pachet: Pungă din plastic cu
închidere tip fermoar

Cerinte de sistem
• Android 10.0 sau superior
• iOS 14.0.1 sau superior
• Linux Kernel 5.4 sau superior
• Mac OS 11.0.1 sau superior
• Windows 10/10-64
• iPad Pro (2018)
• PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber și DisplayPort alternate mode
sau
• PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine
• Cablu de la USB-C™ la DisplayPort
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General
Specification:

DisplayPort 1.2
HDCP 1.4
HDCP 2.2

Supported operating system:

Android 10.0 or above
Linux Kernel 5.4 or above
Mac OS 11.0.1 sau superior
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
iOS 14.0.1 sau superior

Style:

Cabluri plate

Interface
Conector 1:

1 x USB Type-C™ tată

Conector 2:

1 x DisplayPort mamă

Technical characteristics
Chipset:

Cypress CCG2120

Data transfer rate:

10,2 Gb/s

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Cable diameter:

3 mm

Lungime:

14 cm

Colour:

argintiu / negru
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