Καλώδιο Thunderbolt™ 2 0,5 m λευκό
Περιγραφή
Αυτό το καλώδιο Thunderbolt™ 2 της Delock
χρησιμοποιείται για τη σύνδεση διάφορων συσκευών,
όπως εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, σταθμούς σύνδεσης ή
οθόνες, σε ένα PC ή laptop με θύρα Thunderbolt™.
Η τεχνολογία Thunderbolt™ 2, βασιζόμενη σε PCI
Express
και
DisplayPort,
υποστηρίζει
ρυθμούς
μετάδοσης δεδομένων έως και 20 Gbps.
Συμβατή με mini DisplayPort
Το καλώδιο είναι συμβατό με mini DisplayPort και γι’
αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μιας
οθόνης σε έναν υπολογιστή.
Αλυσιδωτή σύνδεση (με δυνατότητα σύζευξης εν
σειρά)
Μέχρι και έξι συσκευές Thunderbolt™ ή Thunderbolt™ 2
μπορούν να συνδεθούν σε σειρά.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x Thunderbolt™ 2 20 ακίδων, θηλυκή >
1 x Thunderbolt™ 2 20 ακίδων, θηλυκή
• Προδιαγραφές Thunderbolt™ 2
• Thunderbolt™ συμβατό και με το παλαιότερο
• Chipset: Intel
• Μετρητής καλωδίου: 34 AWG
• Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,2 mm
• Καλώδιο από χαλκό
• Επιχρυσωμένες επαφές
• Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 20 Gbps
• Βασισμένο στα PCI Express και DisplayPort
• Συμβατό με mini DisplayPort (δεν υποστηρίζεται PCIe)
• Σειρά μέχρι 6 αλληλοσυνδεόμενων συσκευών Thunderbolt™
(αλληλοεεπικαλυπτόμενες)
• Διπλό κανάλι, μεταφορά δεδομένων διπλής κατεύθυνσης
• Παροχή ρεύματος για συσκευές Thunderbolt™ τροφοδοτούμενες από δίαυλο
• Χρώμα: λευκό
• Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 0,5 m
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of China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Μια ελεύθερη διεπαφή Thunderbolt™ 2
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Καλώδιο Thunderbolt™
Εικόνες
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General
Προδιαγραφές:

DisplayPort 1.2
Thunderbolt ™ 2

Interface
Συνδετήρας 1:

1 x Thunderbolt™ 2 20 ακίδων, θηλυκή

Συνδετήρας 2:

1 x Thunderbolt™ 2 20 ακίδων, θηλυκή

Technical characteristics
Chipset:

Intel

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:

20 Gbps

Physical characteristics
Διάμετρος καλωδίου:

4,2 mm

Τελείωμα ακίδας:

επιχρυσωμένη

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

34 AWG

Μήκος:

50 cm

Χρώμα:

λευκό
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