Προσαρμογέας USB 3.0 σε HDMI / VGA + Gigabit LAN + USB
3.0
Περιγραφή
Αυτός ο προσαρμογέας της Delock μπορεί να συνδεθεί
σε μια διασύνδεση USB 3.0 στον υπολογιστή ή τον
φορητό σας και επεκτείνει τον υπολογιστή κατά μια
θύρα οθόνης και μια διασύνδεση Gigabit LAN καθώς και
μια διασύνδεση USB 3.0. Μπορείτε να συνδέσετε στον
προσαρμογέα μια οθόνη HDMI και μια οθόνη VGA, αλλά
υποστηρίζεται μόνο μια έξοδος εικόνας ανά πάσα
στιγμή, έτσι μόνο η οθόνη HDMI θα είναι ορατή.

Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x USB 3.0 τύπου-A, αρσενικό
Έξοδος:
1 x HDMI-Α 19 ακίδων, θηλυκό
1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
1 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό
• Chipset: DisplayLink DL-3700
• Διαθέσιμη μόνο 1 οθόνη στον προσαρμογέα
• Ανάλυση έως και 2048 x 1152 (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Υποστηρίζει χρώμα 16 Bit και 32 Bit
• Με δυνατότητα χρήσης έως 6 προσαρμογέων ανά υπολογιστή
• Ενσωματωμένη RAM 512 MB (SDRAM)
• Ρύθμιση: εκτεταμένη, καθρέπτης, αρχική απεικόνιση
• Καλώδιο USB 3.0 απευθείας στον προσαρμογέα (μήκος περίπου 6 εκ.)
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 125 x 55 x 17 mm
• Τροφοδοσία διαύλου USB

Αρ. προϊόντος 62461
EAN: 4043619624614
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Mac OS 10.7 ή νεότερο
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB 3.0
• Pentium 4, 1.2 GHz CPU ή ανώτερο
• Τουλάχιστον 512 MB RAM
• Κάρτα γραφικών με ελάχιστη μνήμη 512 MB
• Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος HDD
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Προσαρμογέας USB 3.0
• CD με πρόγραμμα οδήγησης
• Εγχειρίδιο χρήστη
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