Delock Stație de andocare USB Dual HDMI Full-HD / USB 3.2 /
LAN / Audio
Descriere scurta
Această stație de andocare de la Delock poate fi conectată
la un computer cu un port USB-C™ sau USB de Tip-A și
prevede o varietate de interfețe. Două monitoare pot fi
operate simultan la porturile de ieșire HDMI. Patru porturi
USB 2.0 încorporate și două porturi USB 3.2 Gen 1 permit
utilizarea periferică, iar conexiunile pentru microfon și
difuzor și rețeaua Gigabit completează caracteristicile.

Rezoluție Full HD
Rezoluția Full HD (1080p) este posibilă atunci când utilizați
un singur monitor și atunci când utilizați ambele ieșiri
HDMI simultan.

Specification
• Conectori:
partea din faţă:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă - specificaţie de încărcare a
bateriei BC1.2
1 x microfon cu mufă stereo de 3,5 mm
1 x difuzor cu mufă stereo de 3,5 mm
partea din spate:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-B mamă
1 x fișă tată de c.c. 5 V
2 x HDMI-A mamă
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
4 x USB 2.0 Tip-A mamă
• Rezoluţie maximă (în funcţie de sistem şi de echipamentele hardware conectate):
Afișaj unic: până la 2560 x 1440 @ 50 Hz
Afișaj dublu: până la 2048 x 1152 @ 60 Hz
• Transfer al semnalelor audio și video
• Funcții: Oglindă sau extins (sub Windows poate fi oglindit doar un afișaj, cel de-al
doilea este extins)
• Culoare: negru / alb
• Dimensiuni fără suport (LxlxÎ): aprox. 190 x 78 x 38 mm

Nr. 87771
EAN: 4043619877713
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Specificaţie sursă de alimentare
• Sursă de alimentare de perete
• Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
• Ieşire: 5 V / 4 A
• Împământare la exterior, plus la interior
• Dimensiuni:
interior: ø aprox. 1,7 mm
exterior: ø aprox. 4,75 mm
lungime: aprox. 9,5 mm
Cerinte de sistem
• Mac OS 10.15.5 sau superior
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber sau
• PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber
Pachetul contine
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• Staţie de andocare cu interfaţă USB
• Cablu USB Tip-B tată la USB Tip-A tată (cu adaptor la USB Type-C™ tată), lungime
aprox. 1 m
• Sursă de alimentare
• Manual de utilizare
Imagini
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General
Function:

mirror and extend

Supported operating system:

Mac OS 10.15.5 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

2048 x 1152 @ 60 Hz
2560 x 1440 @ 50 Hz
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