UC3008
Adaptador USB-C para HDMI 4K

O UC3008 é um adaptador USB-C para HDMI 4K que lhe permite transferir o vídeo do seu portátil, tablet ou computador equipado
com USB-C para um ecrã ou projector HDMI 4K. O UC3008 é compatível com elevadas resoluções vídeo de até 4K para que possa
escalonar de forma prática a saída do seu ecrã para um monitor maior, ou realizar apresentações a partir de um projector.

Caraterísticas
Transfira vídeos de alta qualidade de um portátil ou tablet equipado com USB-C para um ecrã ou projector HDMI 4K
Compatível com os mais recentes portáteis e tablets equipados com USB-C incluindo MacBook, Chromebook Pixel™ e
dispositivos Thunderbolt™ 3
Funcionalidade de aviso USB notifica proativamente utilizadores de modos USB-C alternativos compatíveis com o dispositivo
de origem
Fabrico premium e design de elevada qualidade com resistência a interferência de sinais durante a transmissão vídeo
Plug-and-play – não é necessário software
Funciona com todos os principais sistemas operativos: Windows®, OS X®, e iPad Pro*
* Suporte apenas para saída vídeo iPad Pro e teclado USB

Especificações
Entrada de vídeo
Interfaces

1 x USB-C Macho (Branco)

Saída de vídeo
Interfaces

1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)

Vídeo
Frequência de pixéis
máx.

300 MHz

Resolução máx.

3840x2160 @ 30 Hz,

Conformidade

USB3.1 Tipo-C (Compatível com Thunderbolt™ 3), Classe de Dispositivo Aviso USB, HDCP 1.4,
HDMI 1.4b

Áudio
Saída

1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)

Especificações ambientais
Temperatura de
funcionamento

0 - 40 ºC

Temperatura de
armazenamento

-20 – 60 ºC

Humidade

0 - 80% HR, sem condensação

Propriedades físicas
Caixa

Plástico

Peso

0.03 kg ( 0.07 lb )

Dimensões (C x L x
A)

7.00 x 2.70 x 1.50 cm
(2.76 x 1.06 x 0.59 in.)

Nota

Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões
físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.
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