Delock Adaptor USB 3.0 la HDMI / VGA + Gigabit LAN + USB 3.0
Descriere scurta
Acest adaptor Delock poate fi conectat la PC sau laptopul
dvs. la o interfață USB 3.0 și extinde calculatorul dvs. printrun port de monitor și o interfață Gigabit LAN și o interfață
USB 3.0. Puteți conecta un monitor HDMI și un monitor
VGA la adaptor, dar el acceptă o singură ieșire de imagine
în același timp, astfel încât va fi vizibilă numai pe monitorul
HDMI.

Specification
• Conectori:
Intrare:
1 x USB 3.0 Tip-A tată
Ieșire:
1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
1 x VGA cu 15 pini mamă
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
1 x USB 3.0 Tip-A mamă
• Chipset: DisplayLink DL-3700
• La adaptor se poate conecta un singur monitor
• Rezoluție de până la 2048 x 1152 (în funcție de sistem și de componentele hardware
conectate)
• Acceptă culoarea 16 Bit și 32 Bit
• Până la 6 adaptoare per computer utilizabil
• RAM 512 MB integrat (SDRAM)
• Setare: afişaj principal, oglindit, extins
• Cablu USB 3.0 direct pe adaptor (lungime cca 6 cm)
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 125 x 55 x 17 mm
• Magistrală USB alimentată

Nr. 62461
EAN: 4043619624614
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Mac OS 10.7 sau superior
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC sau laptop cu un port USB 3.0 liber
• Pentium 4, 1.2 GHz CPU sau superior
• Minimum 512 MB memorie RAM
• Placă grafică cu memorie minimă de 512 MB
• Minim 30 MB spațiu liber pe HDD
Pachetul contine
• Adaptor USB 3.0
• CD cu drivere
• Manual de utilizare
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