Delock Port USB Hub 3 port USB 3.0 + porturi HD-Audio
Descriere scurta
Acest hub de la Delock se poate instala într-un spaţiu
decupat existent al biroului şi vă permite să direcţionaţi
cablurile către monitor, tastatură şi mouse. Aceasta este o
soluţie practică şi compactă care vă permite să conectaţi
dispozitive USB şi audio cu uşurinţă.

Specification
• Conectori:
partea de sus:
3 x USB 3.0 Tip-A mamă
1 x stereo de 3,5 mm, microfon HD-Audio mamă
1 x stereo de 3,5 mm, difuzor HD-Audio mamă
partea de jos:
1 x USB 3.0 Tip-A tată
1 x stereo de 3,5 mm, microfon HD-Audio tată
1 x stereo de 3,5 mm, difuzor HD-Audio tată
1 x mufă c.c.
• Rată de transfer a datelor de până la:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
• Diametru montare: 60 mm
• Adâncime montare: 30 mm
• Lungime cablu:
USB 3.0 cca 115 cm
Audio cca 113 cm
c.c. cca 12 cm
• Plug & Play
Specificaţie sursă de alimentare
• Sursă de alimentare de perete
• Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
• Ieşire: 5 V / 4 A
• Împământare la exterior, plus la interior
• Dimensiuni:
interior: ø aprox. 1,35 mm
exterior: ø aprox. 3,5 mm
lungime: aprox. 9,5 mm
Cerinte de sistem
• Linux Kernel 3.x sau superior
• Mac OS 10.7 sau superior
• Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC sau laptop cu un port USB liber și cu două porturi audio libere
• 60 mm un spaţiu decupat al biroului
Pachetul contine

Nr. 61990
EAN: 4043619619900
Țara de origine: China
Pachet: • Retail Box

• Hub de birou
• Inel de 60 mm
• Sursă de alimentare externă
• Manual de utilizare
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