TUC-HDMI2

Adaptador USB-C para HDMI com entrega de
energia
TUC-HDMI2 (v1.0R)
• Espelhe o monitor HD do seu computador portátil para qualquer monitor HDMI ou TV
• Suporta resoluções de até 4K Ultra HD a 60 Hz
• Vídeo sem falhas com alta velocidade USB-C para conexão HDMI 2.0
• USB-C Entrega de Energia Compatível
• Suporta sistemas operacionais Chrome™, Windows® 10 e Mac®
Adaptador USB-C para HDMI 4K UHD Monitor com entrega de energia, o modelo TUC-HDMI2 da TRENDnet, acrescenta um display HDTV ou UHD a
um notebook com USB-C. Espelha a tela de seu notebook para uma HDTV ou monitor, oferecendo a experiência de vídeo sem falhas com o USB-C
para uma conexão HDMI. A porta de fornecimento de energia USB-C permite-lhe carregar um notebook USB-C compatível com o carregador original,
ao mesmo tempo usando HDMI.

TUC-HDMI2

HDMI 2.0
Compatível com display 1080p HD e 4K UHD,
com uma resolução máxima de até 4096 x
2160 a 60 Hz

Projeto de rede

Porta de Alimentação
Porta de entrega de energia USB-C permite
você carregar um notebook USB-C compatível
com o carregador original, ao mesmo tempo
usando HDMI

Cabo integrado
Cabo flexível de 10.1 cm (4 pol.) USB-C,
atende a maioria dos cenários de instalação.

TUC-HDMI2

Resolução 4K UHD
Até 4096 x 2160 a 60 Hz

Conector Flexível
Cabo flexível anexado de 10.1 cm (4 pol.) USB-C,
atende a maioria dos cenários de instalação.

Configuração fácil
Instalação simples em minutos

Entrega de Energia
Porta compatível com o fornecimento de energia
USB-C, suporta até 4 PD power profile

Design compacto
Recupere o espaço de área de trabalho e reduza a
desordem com este design compacto

Sistemas Operacionais
Compatível com os sistemas operacionais Chrome,
Windows® 10 e Mac®

TUC-HDMI2

Especificações

Compatibilità
• Windows® 10
• Mac OS® 10.X
• Requer porta USB-C que suporta o modo Thunderbolt ou DisplayPort Alt

Padrões
• 2.0a HDMI
• USB Tipo-C
Interface
• 1 porta HDMI 2.0a (fêmea)
• 1 porta USB tipo C (macho)
• 1 porta USB de entrada de energia Tipo C (PD)

Temperatura de operação
• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Umidade de operação
• Max. 90% sem condensação

Porta PD
• Suporta até 4 PD power profile

Alimentação
• USB

Resolução
• Suporta resolução 1080p Full HD com uma taxa de atualização de 60 Hz
• Max. Resolução de 4096 x 2160 a 60 Hz

Dimensões
• 50 x 33 x 12,5 mm (2 x 1,3 x 0,5 pol.)
• 10.1 cm (4 pol.) Comprimento do cabo

Modos
• Ampliar
• Duplicar / Espelho

Peso
• 90 g (3,2 oz).

Controles de Vídeo
• Definir a resolução da tela
• Gira a imagem para esquerda, direita e de cabeça para baixo
• Definir como função do Monitor Principal a transferência dos controles do sistema
operacional para o campo de visualização do monitor
• Função Notebook Monitor Off desliga o monitor primário do computador
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Garantia
• 2 anos limitada
Certificações
• CE
• FCC
Conteúdo da embalagem
• TUC-HDMI2
• Guia de Instalação Rápida
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