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BROCHURA:
ADAPTADORES USB-C

Adaptadores USB-C
Oferece desempenho superior para todas 
as suas necessidades de conectividade

Conecte e alimente* seus dispositivos USB-C em casa ou em trânsito

Esteja você trabalhando de casa, presencialmente OR no escritório ou viajando, o ambiente de negócios acelerado 
de hoje exige que você tire o máximo proveito de sua tecnologia de computação.. Os adaptadores e cabos USB-C 
da Black Box são os campeões ocultos para conectar seu laptop, tablet ou smartphone a Gigabit Ethernet ou a 
um monitor exibindo qualidade de vídeo excepcionais. E com nossas opções de adaptador com carregamento PD, 
você alimenta seu dispositivo enquanto conectado a Ethernet ou vídeo ao mesmo tempo. Nossos adaptadores de 
cabo multifuncionais oferecem a conveniência de um único ponto de conexão, sem a necessidade de comprar um 
cabo separado. Apenas escolha o comprimento que precisa e conecte a um projetor em salas de conferência, no 
escritório, em feira comercial ou em casa.

• Conecte um dispositivo USB-C ou fonte de vídeo a um monitor maior ou projetor com vídeo pixel  perfeito de  
até 4K (3840x2160@60Hz)

• Selecione de opções de vídeo HDMI, DisplayPort, DVI e VGA, ou conectividade RJ-45 para uma LAN

• Compatível com Thunderbolt 3.0: Use-os com PCs, Mac ou computadores Chromebook do tipo USB-C.

• Elimina fontes de alimentação: Opções de PD alimentam e carregam seu dispositivo fonte.

• Desenho de dongle elegante e de alta qualidade, perfeito para onde você estiver - mantenha uma seleção em 
sua bolsa de transporte.

• Os cabos adaptadores USB-C multifuncionais estão disponíveis em comprimentos de até 16 pés (4,8m).

Vire a página para selecionar sua conectividade USB-C

*Somente modelos selecionados

VA-USBC31-HD4KC VA-USBC31-DVIC

http://Black-bx.eu/avadapters
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Adaptadores de vídeo USB-C compatível com Thunderbolt 3.0

Adaptadores Ethernet USB-C compatível com Thunderbolt 3.0

Clientes também compraram   

SOBRE A BLACK BOX

A Black Box® é um provedor de soluções de TI confiável que oferece produtos de tecnologia de ponta e serviços de consultoria 
de classe mundial para empresas em todo o mundo, em todos os setores. A amplitude de nosso alcance global e a profundidade 
de nossa experiência aceleram o sucesso do cliente ao reunir pessoas, ideias e tecnologia para resolver problemas de negócios 
do mundo real.

Por que escolher a Black Box?

Migrar para um novo sistema de comunicação pode ser uma tarefa difícil. Os engenheiros e arquitetos de soluções da Black Box 
tornam esta tarefa fácil. Ajudamos você a definir as comunicações digitais no local de trabalho e metas de transformação de 
colaboração híbrida, incluindo integração AV que torna o trabalho em equipe mais intuitivo e com uma proteção de segurança 
forte para escritório de um profissional. Como líder em UC&C — com um robusto portfólio de soluções dos melhores parceiros e 
uma equipe global dedicada — a Black Box pode ajudá-lo a determinar o modelo de consumo que funciona melhor para você e se 
alinha aos seus indutores de negócios.

USB-C Dock Station (USBC2000)

Conecte dispositivos USB, um monitor 

HDMI e cartão Micro SD por uma porta 

USB-C do laptop, smartphone ou tablet.

Switch de mesa KVM USB-C 
(KVMC4K-2P) 

Melhore seu fluxo de trabalho e economize 

espaço controlando dois computadores USB-C 

a partir de um único teclado, mouse e tela 

DisplayPort.

VA-USBC31-RJ45C

VA-USBC31-DP12-006

VA-USBC31-HD4KC

Modelo Tipo de 
Adaptador De To Resolução Carregamento 

PD

VA-USBC31-HDMI4K Dongle USB-C HDMI 4K60 No

VA-USBC31-HD4KC Dongle USB-C HDMI, USB-C 4K60 100W (20V5A)

VA-USBC31-HDR4K-003 Cable – 3-ft USB-C HDMI 4K60 No

VA-USBC31-HDR4K-006 Cable – 6-ft USB-C HDMI 4K60 No

VA-USBC31-HDR4K-010 Cable – 10-ft USB-C HDMI 4K60 No

VA-USB31-HDMI4K-016 Cable – 16-ft USB-C HDMI 4K60 No

VA-USBC31-DP12 Dongle USB-C DisplayPort 4K60 No

VA-USBC31-DP4KC Dongle USB-C DisplayPort, USB-C 4K60 60W (20V3A)

VA-USBC31-DP12-003 Cable – 3-ft USB-C DisplayPort 4K60 No

VA-USBC31-DP12-006 Cable – 6-ft USB-C DisplayPort 4K60 No

VA-USBC31-DP12M-010 Cable – 10-ft USB-C DisplayPort 4K60 No

VA-USBC31-DVID Dongle USB-C DVI 1920x1200 No

VA-USBC31-DVIC Dongle USB-C DVI, USB-C 1920x1200 60W (20V3A)

VA-USBC31-DVID-003 Cable – 3-ft USB-C DVI 1920x1200 No

VA-USBC31-DVID-006 Cable – 6-ft USB-C DVI 1920x1200 No

VA-USBC31-DVID-010 Cable – 10-ft USB-C DVI 1920x1200 No

VA-USBC31-VGA Dongle USB-C VGA 1920x1200 No

VA-USBC31-VGAC Dongle USB-C VGA, USB-C 1920x1200 60W (20V3A)

VA-USBC31-VGA-003 Cable – 3-ft USB-C VGA 1920x1200 No

VA-USBC31-VGA-006 Cable – 6-ft USB-C VGA 1920x1200 No

VA-USBC31-VGA-009 Cable – 9-ft USB-C VGA 1920x1200 No

Modelo Tipo de 
Adaptador De To Resolução Carregamento 

PD

VA-USBC31-RJ45 Dongle USB-C RJ45 Gigabit Ethernet No

VA-USBC31-RJ45C Dongle USB-C RJ45 Gigabit Ethernet 100W (20V5A)
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