Delock Stație de andocare USB Type-C™ 4K - HDMI / DP / USB
3.0 / SD / LAN / PD 3.0
Descriere scurta
Această staţie de andocare de la Delock se poate conecta
la un computer cu port USB-C™ modul DP Alt sau
Thunderbolt™ 3 şi oferă o varietate de interfeţe. Două
monitoare pot fi operate simultan la ieșirile DisplayPort și
HDMI. Trei porturi USB încorporate permit utilizarea de
periferice și conexiuni pentru rețeaua Gigabit, precum și un
cititor de carduri SD care completează caracteristicile.
Multi-Stream Transport (MST)
Produsul este un hub MST și acceptă configurația desktop
extinsă a DisplayPort. Acest lucru permite ca mai multe
monitoare să fie combinate într-un singur afișaj mare.
Astfel stația de andocare acceptă o rezoluție maximă de
până la 1080p pe monitor.
Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la
100 wați
Stația de andocare are un port USB Type-C™ de
alimentare pentru conectarea sursei de alimentare a
laptopului sau a tabletei pentru încărcare. În plus,
furnizează și porturile USB cu alimentare. Stația de
andocare poate fi utilizată și fără alimentarea cu energie
electrică.
Mic ajutor robust
Datorită dimensiunilor mici și carcasei robuste, stația de
andocare Delock este potrivită în mod special pentru
călătorii. Poate fi pur și simplu ambalată în pungă
împreună cu laptopul sau tableta și folosit după cum este
necesar.
Specificatii
• Conectori:
1 x USB Type-C™ tată
1 x SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mamă
2 x USB 3.0 Tip-A mamă - specificaţie de încărcare a bateriei BC1.2
1 x fantă SD / SDHC / SDXC
1 x HDMI-A mamă
1 x DisplayPort mamă
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
• Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
• Transfer al semnalelor audio și video
• Funcții: Oglindă sau extins (doar Windows)
• Acceptă HDCP 1.4
• Putere intrare: 1 x mufă USB Type-C™ mamă, max. 100 W
• Carcasă din metal
• Lungime cablu fără conectori: cca 20 cm
• Culoare: gri
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 117 x 60 x 16 mm
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Cerinte de sistem
• Chrome OS 68.0 sau superior
• Mac OS 10.13.3 sau superior
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber şi care acceptă modul alternativ
DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber
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Pachetul contine
• Staţie de andocare cu interfaţă USB-C™
• Manual de utilizare
Imagini
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General
Supported operating system:

Chrome OS
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 Mobile
Mac OS 10.13.3 sau superior

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Cable length:

20 cm (without connector)

Lungime:

117 mm

Width:

60 mm

Height:

16 mm

Colour:

grey
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