Delock Bezdrátový adaptér displeje USB Type-C™, Full HD HDMI + VGA s čtečkou karet a USB rozbočovačem
Popis
Tento adaptér značky Delock lze používat k bezdrátovému
přenosu audio a video signálů ve formátu 1080p na
vzdálenost až 10 m. Vysílač stačí jen připojit k portu USB
Type-C™ na zařízení a přijímač přes kabel HDMI nebo
VGA k TV, projektoru nebo obdobnému zařízení. Oba
video výstupy lze používat k zobrazení signálu na dvou
displejích současně.
Integrovaná čtečka karet a USB rozbočovač
Dva integrované porty USB Typu-A umožňují použití
periférií a sloty SD a Micro SD umožňují používání
paměťových karet.
Snadná přeprava
Při přepravě lze jednotku vysílače snadno vložit do
zahloubení v tělese jednotky přijímače, kde budou obě
součásti přidrženy u sebe magnetem.
Plug & Play
Po připojení obou částí zařízení bude spojení navázáno
automaticky. Není třeba instalovat žádné ovladače ani
provádět žádná nastavení.
Specifikace
• Konektor:
Vysílač:
1 x USB Type-C™ samec
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
1 x SD slot
1 x Micro SD slot
Přijímač:
1 x HDMI-A samice
1 x VGA samice
1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice
1 x USB Type-C™ samice (napájecí zdroj)
• Rozlišení:
HDMI až 1920 x 1080 @ 60 Hz
VGA až 1920 x 1080 @ 60 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
• Přenos audio a video signálu
• Funkce: Zrcadlený nebo Rozšířený; rozšířený může být jen jeden monitor;
všechny ostatní jsou zrcadlené.
• Šířka pásma: 5 GHz, provozní rozsah až do 10 m
• Lze použít dvě paměťové karty najednou
• Barva: černá
• Délka kabelu: cca. 15 cm
• Rozměry vysílač (DxŠxV): cca. 111 x 56 x 13 mm
• Rozměry přijímač (DxŠxV): cca. 115 x 61 x 22 mm

Číslo produktu 87775
EAN: 4043619877751
Země původu: China
Balení: Kartonová krabice

Systémové požadavky
• Android 10.0 nebo vyšší
• iPad Pro (2018)
• Linux Kernel 5.4 nebo vyšší
• Mac OS 10.15.6 nebo vyšší
• Surface Pro 7
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port
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Thunderbolt™ 3
• Volný USB Typ-A port samice (napájení)
Obsah balení
• Vysílač
• Přijímač
• USB napájecí kabel, délka: cca. 0,8 m
• Uživatelská příručka
Příslušenství
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General
Supported operating system:

Linux Kernel 5.4 or above
Mac OS 10.15.6 or above
Surface Pro 7
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
iPad Pro (2018)
Android 10.0 or above

Interface
Výstup:

2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice
1 x SD slot
1 x Micro SD slot
1 x HDMI-A female
1 x VGA female

Vstup:

1 x USB Type-C™ female (power supply)
1 x USB Type-C™ samec

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics
Materiál pouzdra:

Plastová

Délka kabelu:

15 cm

Barva:

černá
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