Delock Replicator de porturi USB 3.0
Descriere scurta
Acest replicator de port Delock poate fi conectat la un
singur port USB al computerului și vă extinde sistemul prin
mai multe interfețe, cum ar fi USB, audio, Gigabit Ethernet,
DVI și HDMI. Porturile DVI și HDMI permit conectarea a
două monitoare suplimentare. Replicatorul de porturi
acceptă o rezoluție HD de până la 2048 x 1152.

Specificatii
• Conectori:
partea din faţă:
2 x USB 3.0 Tip-A, mamă
1 x microfon cu mufă stereo de 3,5 mm
1 x difuzor cu mufă stereo de 3,5 mm
partea din spate:
1 x port aval USB 3.0 Tip-B
1 x Conector alimentare DC 5 V
1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 mamă
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
4 x USB 2.0 Tip-A, mamă
• Porturile HDMI și DVI acceptă funcția: extinsă și oglindă cu o rezoluție de până la
2048 x 1152 (depinde de monitor și de placa grafică existentă)
• Cuplare la cald

Nr. 87568
EAN: 4043619875689
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Specificaţie sursă de alimentare
• Sursă de alimentare de perete
• Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
• Ieşire: 5 V / 4 A
• Împământare la exterior, plus la interior
• Dimensiuni:
interior: ø ca. 1,7 mm
exterior: ø ca. 4,75 mm
lungime: ca. 9,5 mm
Cerinte de sistem
• Windows XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac Lion 10.7.4
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
• CPU de 1,6 GHz sau mai mare
• Minim 30 MB spațiu liber pe HDD
Pachetul contine
• Replicator de porturi USB 3.0
• Cablu USB 3.0
• Sursă de alimentare externă
• CD cu drivere
• Manual de utilizare
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