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Ready to go
Pack the small adapter with you in your device’s carrying case for quick connections wherever
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Guarde o pequeno adaptador com você no estojo para transporte do seu dispositivo para
conexões rápidas
World-class
supportonde quer que esteja trabalhando.
Rest easy with a one-year limited warranty.

Suporte de categoria mundial

Fique tranquilo com a garantia limitada de um ano.
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Especificações

Número do peça

N9K77AA

Interface do host

USB Type C™

Interface do dispositivo

Compatível com HDMI 1.4a

Conectores

Saída de vídeo: Conector HDMI fêmea
Entrada do host: Conector USB Type C™ macho

Resoluções suportadas

4K x 2K @ 30Hz

Temperatura de operação

0°C ~ 40°C

Temperatura de armazenamento

0°C ~ 85°C

Requisitos do sistema

Software
			

Microsoft Windows 7 com Service Pack 1 (32-bit ou 64-bit), Windows 8, Windows 10

Dimensões (A x L x C)		
			

Fora da embalagem: 0,43 x 0,98 x 5,90 pol. (11 x 25 x 150 mm)

Mecânico

Peso

Fora da embalagem: 0,89 oz (25,4 g)

Ambiental

ROHS, REACH, WEEE

Conteúdo da caixa

Adaptador HP USB Type C™ para HDMI, adaptador, garantia e documentação

Compatibilidade

HP Pro Tablet 608 G1
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