Delock Σταθμός Σύνδεσης Διπλού USB Type-C™ με HDMI /
USB 3.2 / SD / PD 3.0
Περιγραφή
Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να
συνδεθεί σε ένα MacBook με δύο παρακείμενες θύρες
Thunderbolt™ 3, π.χ. το MacBook Pro. Είναι επίσης
δυνατή η εισαγωγή μιας από τις δύο υποδοχές USB-C™
στο περίβλημα, ώστε ο σταθμός σύνδεσης να μπορεί να
συνδεθεί σε άλλες συσκευές όπως ένα smartphone,
tablet ή laptop. Στη θύρα εξόδου HDMI μπορεί να
λειτουργήσει μια οθόνη με 4K 30 Hz. Μια ενσωματωμένη
θύρα USB Type-C™ και δύο θύρες USB τύπου-A
επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών.
USB Type-C™ διέλευσης (pass-through)
Μία από τις δύο θηλυκές θύρες USB-C™ είναι
συνδεδεμένη στην εισαγόμενη υποδοχή USB-C™. Αυτό
σημαίνει πως όταν επεκτείνεται (κατά τη χρήση με ένα
MacBook), η θηλυκή θύρα USB-C™ (pass-through)
παρέχει την πλήρη λειτουργία της διεπαφής USB-C™.
Αυτή η θύρα μπορεί να μεταδώσει δεδομένα στα 10
Gbps, να φορτίσει τη συσκευή (PD 3.0), ή να συνδέσει
άλλη οθόνη με ανάλυση έως και 4K 60 Hz. Επιπρόσθετα,
όπως με το MST, δύο επιπρόσθετες οθόνες μπορούν να
λειτουργήσουν ανεξάρτητα η μια από την άλλη
(διευρυμένη προβολή).
ΑΝ ο σταθμός σύνδεσης λειτουργεί μόνο με μια θύρα
USB Type-C™, η θηλυκή θύρα USB-C™ (pass-through)
δε λειτουργεί.
Ενσωματωμένος Καρταναγνώστης
Επιπρόσθετα,
ο
σταθμός
σύνδεσης
με
τον
ενσωματωμένο καρταναγνώστη επεκτείνει κινητές
συσκευές με μια υποδοχή SD και μια υποδοχή Micro SD
μέσω της σύνδεσης USB Type-C™.
USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με
υποστήριξη έως και 100 watt
Ο σταθμός σύνδεσης διαθέτει μια θύρα USB Type-C™
Μεταφοράς Ενέργειας για σύνδεση της παροχής
ενέργειας του laptop ή του tablet για φόρτιση. Ο
σταθμός σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς
παροχή ενέργειας.
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.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
2 x USB Type-C™ αρσενικό
1 x HDMI-A θηλυκό
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκό PD 2.0
1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκό PD 3.0 (διέλευση)
1 x υποδοχή SD
1 x υποδοχή Micro SD
• Διακριτική ικανότητα:
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Συσκευασία: • Retail Box

HDMI έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz
USB-C™ DP Alt Mode έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (διέλευση)
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
• Υποστηρίζει HDR
• Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
• USB Power Delivery (PD)
• Διακόπτης κύλισης για αρσενικό USB-C™
• 1 x Ένδειξη LED
• Μεταλλικό περίβλημα
• Χρώμα: γκρί
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 125 x 35 x 12 mm
Απαιτήσεις συστήματος
• Android 8.0 ή νεότερο
• Chrome OS 76.0 ή νεότερο
• iPad Pro (2018)
• Linux Kernel 4.3 ή νεότερο
• Mac OS 10.15.1 ή νεότερο
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• MacBook Pro με δύο παρακείμενες θύρες Thunderbolt™ 3
• Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort
ή
με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Σταθμός βάσης
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες

Interface
Priključak 1:

2 x USB Type-C™ male

Priključak 2:

1 x HDMI-A ženski

priključak 3:

2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female

priključak 4:

1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female PD 2.0

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
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Materijal kućišta:

metal

Boja:

siv

