
USB-C til Dual DisplayPort 1.2-videoadapter 
Varenummer: K38280WW  |  UPC-kode: 085896382805

Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og 
-designet er registrerede varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice er et varmærke tilhørende ACCO 
Brands. Alle øvrige registrerede og  ikke-registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. © 2020 Kensington Computer Products 
Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT27243DK

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER, KONTAKT: contact@kensington.com

Få forbløffende 
videokvalitet fra 
enhver USB-C Alt 
Mode-aktiveret 
Windows-computer.

USB-C til Dual DisplayPort 1.2-videoadapteren understøtter 
op til to 4K Ultra HD-skærme med nem plug-and-play, 
og giver mulighed for at spejle skærme eller bruge dem 
uafhængigt af hinanden. Øg din produktivitet med flere 
skærme (@30  Hz), fremhæv præsentationer bedre, opret 
meddelelser eller skilte. Tre års garanti.

Funktioner inkluderer:

• Forbløffende videokvalitet fra enhver USB-C-aktiveret 

Windows-computer.

• Nem plug-and-play

• Spejl skærme eller brug dem uafhængigt af hinanden

• Forbedret produktivitet

• 2 års garanti

Produkt
Ark
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Produkt
Ark

Forbløffende videokvalitet fra enhver 
USB-C-aktiveret Windows-computer 
– Understøtter op til to 4K Ultra HD-
skærme @30 Hz

Forbedret produktivitet – Flere 
skærme reducerer siderulning og 
klik frem og tilbage mellem faner, 
applikationer, vinduer osv., og 
fremhæver bedre præsentationer, 
digitale meddelelser og skiltning.

Nem plug-and-play – Ingen 
drivere at installere. Du skal bare 
tilslutte kablet til et USB-C-stik, der 
understøtter Alt Mode, tilslut dine 
skærmkabler og det virker.

2 år garanti – Du kan være helt tryg – 
du er dækket af Kensington.

Spejl skærmene eller brug dem 
uafhængigt af hinanden – Uanset 
om du vil have hver skærm til at 
vise identiske oplysninger eller have 
hver skærm dedikeret til en separat 
side, fane eller applikation, så har du 
fleksibiliteten.

2 års 
begrænset garanti

Spejlet

Udvidet



Input-/output-stik

    Input USB-C (han) x 1

    Output DP (hun) x 2

Opløsning

    DP 1 port 4K@60 Hz eller 2 porte 4K@30 Hz

Fysisk

    Vægt  2,01 oz (57 g) 

    Størrelse 70 x 59,79 x 15 mm (2,75 x 2,35 x 0,59”)

Miljømæssig

    Driftstemperatur 0 ˚C~45 ˚C

    Driftsfugtighed  10 % ~ 85 % relativ luftfugtighed (ingen 
kondensering)

    Opbevaringstemperatur -10 ˚C~ 70 ˚C

    Opbevaringsfugtighed 5 % ~ 90 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

Strømkrav

    Strømkilde  Bus-forsynet med strøm

Garanti

    Begrænset garanti 2 år

Regulatoriske godkendelser

    Certificeringer FCC, CE

Tilbehørsadapter

    Brugervejledning Engelsk version

Pakke

    Pakkens dimension 155 x 103 x 24 mm (6,1 x 4,1 x 0,9”)

    Pakkens vægt 0,115 kg (4,1 oz)

    Pakkens indhold USB-C til Dual DP-adapter x 1

    Pakketype Gaveæske , 30 stk./pap

Tekniske  
specifikationer
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