
Adaptador de vídeo USB-C para HDMI 4K UHD
TUC-HDMI (v1.0R)

O adaptador de vídeo USB-C (TIPO-C) para HDMI 4K UHD da TRENDnet, modelo TUC-HDMI, acrescenta um monitor HDTV ou UHD à sua estação de
trabalho. Estenda ou espelhe o monitor de um computador em uma HDTV ou outro monitor. Experimente o vídeo perfeito com uma conexão USB TIPO-
C para HDMI. O adaptador é energizado pelo computador conectado e é compatível com sistemas operacionais Windows® e Mac®.

• Conecte um monitor extra de alta resolução a uma estação de trabalho no Modo estendido
• Exibição em um monitor HDTV de computador com resolução de até 3840 x 2160 a 30 Hz
• Vídeo perfeito com a conexão USB TIPO-C para HDMI de alta velocidade
• Energizado por um computador conectado
• Oferece suporte aos sistemas operacionais Windows® e Mac®

TUC-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 TUC-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-C no
seu computador, em seguida, conecte o cabo
HDMI na sua TV para transmitir vídeo em HD.

Projeto de rede
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Resolução UHD
Resolução 3840 x 2160 a 30 Hz

Modo estendido
Estenda um monitor com uma porta HDMI disponível
para uma estação de trabalho

Modo duplicado
Duplique um monitor de computador em um HDTV

Porta USB
Compatível com porta USB TIPO-C

Energia
Alimentado pela porta USB do seu computador

LED indicador
O LED indicador mostra o status do dispositivo

Sistemas operacionais
Compatível com os sistemas operacionais Windows®

e Mac®
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Especificações
Padrão

• HDMI 1.4b
• USB Tipo-C

Interface
• 1 porta HDMI 1.4b (Fêmea)
• 1 porta USB Tipo C (Macho)

Resolução
• Suporte para resolução Full HD 1080p com uma taxa de atualização de 60 Hz
• Resolução máxima 3840 x 2160 a 30 Hz

Modos
• Estender
• Duplicar / Espelhar

Controles de exibição
• Definir resolução de tela
• Gire o mostrador para a esquerda, direita, de cabeça para baixo
• Definir como função Monitor principal transfere os controles do sistema operacional

para o campo de visualização do mostrador
• A função Desligar monitor do notebook desliga o mostrador principal do

computador
Sistemas operacionais suportados

• Windows® 10

• Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
Temperatura de operação

• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Umidade de operação

• Máx. 90% sem condensação
Alimentação

• Alimentado por USB
Dimensões

• 66 x 30 x 15 mm (2,6 x 1,2 x 0,6 polegadas)
• Comprimento do cabo 140 mm (5,5 pol.)

Peso
• 60 g (2,0 onças)

Garantia
• 2 anos

Certificações
• CE
• FCC

Conteúdo da embalagem
• TUC-HDMI
• Guia de Instalação Rápida
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