Delock Mini Σταθμός Σύνδεσης για MacBook με 5K
Περιγραφή
Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να
συνδεθεί σε ένα MacBook με δύο παρακείμενες θύρες
Thunderbolt™ 3.Μια οθόνη μπορεί να λειτουργήσει στην
έξοδο HDMI ή μια θύρα Thunderbolt™ 3. Μια
ενσωματωμένη θύρα USB Τύπου-A επιτρέπει τη χρήση
των περιφερειακών.
Με μια παροχή ρεύματος USB-C™, laptop όπως το
MacBook μπορούν να φορτιστούν κατά τη λειτουργία
τους.
Mini σταθμός σύνδεσης με θύρα Thunderbolt
Η θύρα Thunderbolt™ 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύνδεση π.χ. μιας οθόνης Thunderbolt™ ή επιπλέον
περιφερειακών, τα οποία διαθέτουν τη δική τους παροχή
ρεύματος.
Μικρός βοηθός ενίσχυσης
Εξαιτίας των μικρών του διατάσεων και του
ενισχυμένου περιβλήματος, αυτός ο σταθμός σύνδεσης
της Delock είναι ειδικά κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί
απλά να μετακινηθεί με την τσάντα του laptop και να
χρησιμοποιηθεί όταν χρειαστεί.
Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ θηλυκή
1 x HDMI-A θηλυκό
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό
1 x Thunderbolt™ 3 θηλυκή (καμία παροχή ρεύματος για τις συνδεδεμένες
συσκευές Thunderbolt)
• Διακριτική ικανότητα:
Thunderbolt™ 3 έως και 5120 x 2880 @ 30 Hz
HDMI έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
• Διαθέσιμη μόνο 1 οθόνη στον προσαρμογέα
• USB Power Delivery (PD) 2.0
• Μεταλλικό περίβλημα
• Χρώμα: γκρί
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 65 x 28 x 9 mm

Αρ. προϊόντος 87739
EAN: 4043619877393
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• MacBook Pro με δύο παρακείμενες θύρες Thunderbolt™ 3
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Σταθμός βάσης
• Εγχειρίδιο χρήστη

© 2019 by Delock . Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο
δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

www.delock.com
87739

1/3
21.07.2019

Εικόνες
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Interface
Priključak 1:

2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male

Priključak 2:

1 x HDMI-A 19-polni ženski

priključak 3:

1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Type-A female

priključak 4:

1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz
5120 x 2880 @ 30 Hz

Napon:

USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics
Materijal kućišta:

metal

Boja:

grey
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