Delock USB Type-C™ dokkolóállomás 4K - HDMI / DP / USB 3.0
/ SD / LAN / PD 3.0
Leírás
Ez a Delock dokkolóállomás egy USB-C™ DP Alt Mode
vagy Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező számítógéphez
csatlakoztatható, és különféle csatolókat biztosít. Két
kijelző működtethető egy időben a DisplayPort és a HDMI
kimeneteken. A beépített három USB port lehetővé teszi a
perifériák használatát és Gigabit méretű hálózatok
kapcsolatát, valamint egy SD kártyaolvasó működtetése
egészíti ki a lehetőségeket.
Multi-Stream Transport (MST)
A termék egy MST hub és a DisplayPort kibővített asztali
konfigurációját támogatja. Ez teszi lehetővé több monitor
összekapcsolását egyetlen nagy megjelenítéssé. Így a
dokkoló állomás maximum 1080 p felbontást támogat
kijelzőnként.
Az USB tápellátást (USB PD 3.0) akár 100 wattig is
támogatja
A dokkolóállomás rendelkezik egy USB Type-C™
tápellátási porttal a laptop vagy a tablet áramellátásának
csatlakoztatásához. Emellett az USB-portokat is táplálja. A
dokkolóállomás tápegység nélkül is használható.
Kicsi tartós segítő
Kis mérete és biztonságos borítása miatt ez a Delock
dokkolóállomás különösen alkalmas utazásra. Egyszerűen
becsomagolható a laptop táskába vagy tablet tartójába és
szükség esetén használható.
Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x USB Type-C™ dugó
1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hüvely
2 x USB 3.0 A-típusú hüvely - BC1.2 akkumulátortöltési specifikáció
1 x SD / SDHC / SDXC-nyílás
1 x HDMI-A hüvely
1 x DisplayPort hüvely
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hüvely
• Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 30 Hz
(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
• Hang- és videojelek továbbítása
• Funkciók: Tükrözött vagy Kiterjesztett (csak Windows esetén)
• Támogatja a HDCP 1.4 használatát
• Bemeneti teljesítmény: 1 x USB Type-C™ csatlakozóhüvely (max. 100 W)
• Fémburkolat
• Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 20 cm
• Szín: szürke
• Méretek (HxSzxM): kb. 117 x 60 x 16 mm

Tételszám 87683
EAN: 4043619876839
Származási hely: China
Csomag:

Rendszerkövetelmények
• Chrome OS 68.0 vagy újabb
• Mac OS 10.13.3 vagy újabb
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Egy szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort váltakozó móddal vagy
egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz
A csomag tartalma
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• USB-C™ dokkolóállomás
• Használati utasítás
Képek
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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 vagy újabb

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Kábelhosszúság:

20 cm (csatlakozó nélkül)

Hosszúság:

117 mm

Width:

60 mm

Height:

16 mm

Szín:

grey
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