
Adaptador USB 3.0 para TV HD
TU3-HDMI (v2.0R)

O Adaptador USB 3.0 para TV HD da TRENDnet, modelo TU3-HDMI, agrega um monitor full HD de 1080p em uma estação de trabalho no extend
mode ou exibe uma tela de computador em uma TV HD no mirror mode. Tenha uma experiência de vídeo perfeita com a ligação SuperSpeed USB 3.0
para HDMI. O adaptador é alimentado pela ligação ao computador, som surround digital 5,1 e é compatível com os sistemas operacionais Windows® e
Mac®.

• Agrega um monitor full HD de 1080p em uma estação de trabalho no extend mode
• Veja uma tela de computador de 1080p em uma TV HD no mirror mode
• Vídeo perfeito com a ligação SuperSpeed USB 3.0 para HDMI
• Use até 6 TU3-HDMI para agregar 6 telas
• Alimentado pela ligação ao computador
• Desfrute do som surround digital 5,1
• Suporta os sistemas operacionais Windows® e Mac®

TU3-HDMI



Estação de trabalho com vários monitores
Desbloqueia a estação de trabalho com eficiência,
adicionando vários monitores de tela grande de alta
definição a sua estação de trabalho (um TU3-HDMI por
visor).

Exibe de seu jeito
Combina vários monitores em um campo de visualização
com Modo de Extensão ou repete um campo de
visualização para outro monitor com Modo de Espelho.

Vídeo HD para uma TV
Conecte a porta de alta velocidade USB 3.0 no seu
computador, em seguida, conecte o cabo HDMI na sua
TV para transmitir vídeo em HD.

Projeto de rede
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Full 1080p HD
O HDMI 1.3 suporta a resolução full HD de 1080p
(1920 x 1080) e resoluções até 2048 x 1536

Extend mode
Agregue um monitor full HD de 1080p com uma porta
HDMI disponível, em uma estação de trabalho no
extend mode

Mirror mode
veja uma tela de computador de 1080p em uma tv hd
no mirror mode

Telas múltiplas
Use até 6 TU3-HDMI para agregar 6 monitores (exige
6 portas USB livres no computador)

Som surround
Experimente o som surround digital 5,1

Renovação do vídeo
Suporta uma velocidade de renovação de vídeo de 60
Hz

Conector flexível
Um cabo USB 3.0 de 50 cm (20 polegadas) oferece
flexibilidade de instalação

Porta USB
Compatível com portas USB 3.0 e 2.0

Alimentação
Alimentado pela porta USB do computador

Indicador LED
Indicador LED para comunicação do estado do
dispositivo

Sistemas operacionais
Compatível com os sistemas operacionais Windows®

e Mac®
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Especificações
Normas

• HDMI 1.3
• USB 3.0
• USB 2.0

Interface
• 1 x porta HDMI 1.3
• 1 x porta USB 3.0 micro Tipo B
• Indicador LED

Monitor
• Suporta a resolução Full HD de 1080p com velocidade de renovação de 60 Hz
• Máx. suporta a resolução QXGA 2048 x 1536
• Suporta truecolor de 48 bits

Áudio
• Canal 2,0
• Canal 5,1 (HDMI)

Modos
• Extend (esquerda, direita, cima, baixo)
• Mirror

Controles de visualização
• Definir a resolução da tela
• Girar a tela para a esquerda, direita, para baixo
• Configure a função de monitor principal que transfere os controles do sistema

operacional para o campo de visualização
• A funcionalidade desligar monitor do notebook desliga a tela principal do

computador
Sistemas operacionais suportados

• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP (apenas de 32-bit)
• Mac® 10.6 – 10.9

Características especiais
• Compatível com monitores, televisores e projetores com porta HDMI
• Use até 6 adaptadores TU3-HDMI (exige 6 portas USB livres)
• Suporta proteção de conteúdo digital em banda larga (HDCP) 2.0

Temperatura operacional
• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Umidade operacional
• Máx. 85% sem-condensação

Alimentação
• USB alimentada por bus
• Corrente: 400 mA
• Consumo: 2 Watts (máx.)

Dimensões
• 87 x 54 x 22 mm (3,4 x 2,2 x 0,9 polegadas)

Peso
• 58 g (2,0 onças)

Garantia
• 2 anos de garantia

Certificações
• CE
• FCC

Conteúdo da embalagem
• TU3-HDMI
• Guia de instalação rápida
• CD-ROM (drivers & guia do usuário)
• Cabo USB 3.0 micro tipo b para tipo a (50 cm/20 polegadas)
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