
 

 
Adaptador Multiportas  

USB 2.0 Tipo C 

 
Descrição do produto 

O Adaptador multiportas DisplayPort USB-C permite-lhe ligar o seu 
MacBook, Chromebook ou o seu PC Windows com uma porta USB-C a 
um monitor ou projetor, ao mesmo tempo que liga um dispositivo 
padrão USB e um cabo de carregamento. A porta tipo C suporta 
carregamento e transferência de dados. 
 
 1 x Porta USB 2.0 

1 x Conetor 3.1 tipo C 
1 x Porta de expansão DisplayPort de 4K fêmea 

 Interface de Tipo C reversível, ligação bidirecional 
 Transmite áudio e vídeo de alta definição a partir do computador ou 

do tablet para monitores DisplayPort para transmissão em direto ou 
jogos com resolução de até 4k x 2k (3840 x 2160) com 30Hz. Suporta 
ainda 1080p, 720p e 480p 

 Não são necessários controladores de software adicionais 

 



Sistemas suportados 

Sistema OS X do MacBook (USB Tipo C), Chromebook Pixel;  
Windows 10/8.1/8/7 
 

Caraterísticas do produto 

 Circuito integrado da placa-mãe: VL101+FE1.1S 
 Material: Alumínio 
 Revestimento: Oxidação anódica 
 Comprimento do Cabo: 20 cm 
 Dimensões: 51,4*80*14 mm 
 Peso: 80 ± 5 g 
 Cor: Cinzento sideral 
 Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C (35 °F a 100 °F) 
 Humidade de funcionamento: 20% HR a 80% HR 

 

Conteúdo da embalagem 

 1x Adaptador DisplayPort de Tipo C para 1 porta USB 2.0 com porta 
PD (carregamento e transferência de dados) 

 1x Manual 
 

Como ligar 

Passo -1: Ligue o conetor USB de Tipo C do adaptador a qualquer 
dispositivo USB Tipo C que suporte o modo DisplayPort 

Passo -2: Ligue a saída DisplayPort do cabo ao monitor com HDTV ou 
DisplayPort utilizando um cabo multimédia DisplayPort 
padrão 

 

Notas importantes 

Apenas compatível com smartphones e tablets compatíveis com USB, os 
quais com o modo DP Alt de tipo C (USB-C) funcionam principalmente 
com a solução de modo MHL ou com a solução SlimPort 
 


