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Få imponerande 
videokvalitet från 
valfri USB-C Alt 
Mode-aktiverad 
Windows-dator.

USB-C till Dual dubbel DisplayPort 1.2 videoadapter har stöd 
för upp till två 4K Ultra HD-bildskärmar, med enkel plug-
and-play och erbjuder möjlighet att spegla bildskärmar 
och använda var och en oberoende av varandra. Öka 
produktiviteten med flera bildskärmar (vid 30 Hz), förbättra 
presentationer, skapa meddelanden eller skyltning. Tre års 
garanti.

Funktioner inkluderar:

• Imponerande videokvalitet från valfri USB-C 

Windows-dator

• Enkel plug-and-play-lösning

• Spegla monitorer eller använd var och en oberoende 

av varandra

• Ökad produktivitet

• 2 års garanti

Produkt
Blad
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Produkt
Blad

Imponerande videokvalitet från 
valfri USB-C Windows-dator – 
Stör för upp till två 4K Ultra HD-
bildskärmar vid 30 Hz.

Ökad produktivitet – Med flera 
skärmar minskas bläddrandet mellan 
sidor och klickandet fram och tillbaka 
mellan flikar, appar, fönster osv. 
Dessutom förbättras presentationer, 
digitala meddelanden och skyltning.

Enkel plug-and-play-lösning – Inga 
drivrutiner att installera. Anslut 
bara kabeln till en USB-C-port med 
stöd för Alt Mode, anslut dina 
bildskärmskablar och sedan fungerar 
det.

2 års garanti – Lita på att Kensington 
skyddar dig.

Spegla monitorer eller använd var 
och en oberoende av varandra – 
Huruvida du vill att bildskärmarna 
ska visa identisk information eller 
om var och en av bildskärmarna 
tillägnade en enskild sida, flik eller 
app, bestämmer du själv.

2 års  
begränsad garanti

Speglad

Utökad



Ingångs-/utgångsanslutning

    Ingång USB-C-hane x 1

    Utgång DP-hona x 2

Upplösning

    DP 1 port 4K vid 60 Hz eller 2 portar 4K vid 30 Hz

Fysiska

    Vikt  2,01 oz (57 g) 

    Storlek 70 x 59,79 x 15 mm (2,75 x 2,35 x 0,59 in)

Miljö

    Driftstemperatur 0 ˚C–45 ˚C

    Driftfuktighet  10 %–85% RH (ingen kondens)

    Förvaringstemperatur –10 ˚C–70 ˚C

    Förvaringsfuktighet 5 %–90 % RH (ingen kondens)

Effektbehov

    Strömkälla  Bussmatning

Garanti

    Begränsad garanti 2 år

Myndighetsgodkännanden

    Certifieringar FCC, CE

Adapter - kringutrustning

    Bruksanvisning Svensk version

Förpackning

    Förpackningens mått 155 x 103 x 24 mm (6,1 x 4,1 x 0,9 in)

    Förpackningens vikt 0,115 kg (4,1 oz)

    Förpackningens innehåll  USB-C till dubbel DP-adapter x 1

    Förpackningstyp presentförpackning , 30 st/förpackning

Tekniska  
specifikationer
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