Delock Mini stație de andocare pentru MacBook cu 5K
Descriere scurta
Această stație de andocare de la Delock poate fi conectată
la un MacBook cu două porturi adiacente Thunderbolt™
3.Un monitor poate fi operat la ieșirea HDMI sau la portul
Thunderbolt™ 3. Un port încorporat USB Tip-A permite
utilizarea perifericelor.
Cu o sursă de alimentare USB-C™, laptopuri precum
MacBook pot fi încărcate în timpul funcționării.
Mini stație de andocare cu port Thunderbolt
Portul Thunderbolt™ 3 poate fi utilizat pentru a conecta,
de ex. un monitor Thunderbolt™ sau alte periferice, care
au propria sursă de alimentare.
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 și folosită după cum este necesar.
Specificatii
• Conectori:
2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ tată
1 x HDMI-A mamă
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tip-A mamă
1 x Thunderbolt™ 3 mamă (nici o sursă de alimentare pentru
dispozitivele Thunderbolt conectate)
• Rezoluție:
Thunderbolt™ 3 de până la 5120 x 2880 @ 30 Hz
HDMI de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
• Transfer al semnalelor audio și video
• La adaptor se poate conecta un singur monitor
• USB Power Delivery (PD) 2.0
• Carcasă din metal
• Culoare: gri
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 65 x 28 x 9 mm

Nr. 87739
EAN: 4043619877393
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• MacBook Pro cu două porturi adiacente Thunderbolt™ 3
Pachetul contine
• Staţie de andocare
• Manual de utilizare
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Interface
Conector 1:

2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male

Conector 2:

1 x HDMI-A cu 19 pini mamă

connector 3:

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

connector 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

Voltage:

USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics
Material carcasă:

metal

Colour:

grey

© 2019 by Delock . Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv.
Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
87739

3/3
21.07.2019

