Delock Stație de Andocare Dublă USB Type-C™ cu HDMI / USB
3.2 / SD / PD 3.0
Descriere scurta
Această stație de andocare de la Delock poate fi conectată
la un MacBook cu două porturi adiacente Thunderbolt™ 3,
de exemplu: MacBook Pro. De asemenea, este posibil să
introduceți unul dintre cele două mufe USB-C™ în
carcasă, astfel încât stația de andocare să poată fi
conectată și la alte dispozitive, cum ar fi un smartphone,
tabletă sau laptop. Un monitor cu 4K 30 Hz poate fi operat
la portul de ieșire HDMI. Un port încorporat USB Type-C™
și două porturi USB Tip-A permit utilizarea perifericelor.
USB Type-C™ direct
Unul dintre cele două porturi USB-C™ mamă este cuplat
la mufa USB-C™ inserabilă. Acest lucru înseamnă că
atunci când este extins (atunci când este utilizat cu un
MacBook), portul USB-C™ mamă (direct) oferă funcția
completă a interfeței USB-C™. Acest port poate transmite
date la 10 Gbps, să încarce dispozitivul (PD 3.0) sau poate
conecta un alt monitor cu o rezoluție de până la 4K 60 Hz.
În plus, la fel ca în cazul MST, pot fi operate două
monitoare suplimentare independent unul de celălalt (afișaj
extins).
Dacă stația de andocare este operate cu un singur port
USB Type-C ™, portul USB-C™ (direct) mamă nu are
nicio funcție.
Cititor de carduri integrat
În plus, stația de andocare cu cititor de carduri integrat
extinde dispozitivele mobile printr-un SD și un slot Micro
SD prin conexiunea USB Type-C™.
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. 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 și folosită după cum este necesar.
Specification
• Conectori:
2 x USB Type-C™ tată
1 x HDMI-A mamă
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mamă PD 2.0
1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mamă PD 3.0 (transmisie)
1 x fantă SD
1 x fantă Micro SD
• Rezoluție:
HDMI de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
USB-C™ DP Alt Mode de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz (transmisie)
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
• Transfer al semnalelor audio și video
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• Acceptă HDR
• Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
• USB Power Delivery (PD)
• Comutator de glisare pentru USB-C™ tată
• 1 x indicator cu LED
• Carcasă din metal
• Culoare: gri
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 125 x 35 x 12 mm
Cerinte de sistem
• Android 8.0 sau superior
• Chrome OS 76.0 sau superior
• iPad Pro (2018)
• Linux Kernel 4.3 sau superior
• Mac OS 10.15.1 sau superior
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• MacBook Pro cu două porturi adiacente Thunderbolt™ 3
• Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber şi care acceptă modul alternativ DisplayPort
sau
cu un port Thunderbolt™ 3 liber
Pachetul contine
• Staţie de andocare
• Manual de utilizare
Imagini

Interface
Conector 1:

2 x USB Type-C™ male

Conector 2:

1 x HDMI-A mamă

connector 3:

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

connector 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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Material carcasă:

metal

Colour:

gri

