Delock Ασύρματος Αντάπτορας με Οθόνη USB Type-C™ Full
HD - HDMI + VGA με Καρταναγνώστη και Κόμβο
Περιγραφή
Αυτός ο αντάπτορας της Delock μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την ασύρματη μετάδοση ενός
σήματος ήχου και βίντεο σε μορφή 1080p σε εύρος έως
και 10 μ. Μόνο ο μεταδότης πρέπει να συνδεθεί στη
θύρα USB Type-C™ της συσκευής και ο δέκτης μέσω
καλωδίου HDMI ή VGA σε μια TV, έναν προτζέκτορα ή
κάτι παρόμοιο. Και οι δύο έξοδοι βίντεο μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα για εμφάνιση του
σήματος σε δύο οθόνες ταυτόχρονα.
Ενσωματωμένος καρταναγνώστης και κόμβος
Δύο ενσωματωμένες θύρες USB Τύπου-A επιτρέπουν τη
χρήση των περιφερειακών ενώ μια υποδοχή SD και μια
Micro SD επιτρέπουν τη χρήση των καρτών μνήμης.
Εύκολη μεταφορά
Για μεταφορά, η μονάδα μεταδότη μπορεί να εισαχθεί
εύκολα στο άνοιγμα της μονάδας δέκτη, όπου και τα δύο
τμήματα μένουν μαζί με έναν μαγνήτη.
Plug & Play
Μετά τη σύνδεση των δύο τμημάτων της συσκευής η
σύνδεση γίνεται αυτόματα και δε χρειάζονται να
εγκατασταθούν οδηγοί ή να γίνουν ρυθμίσεις.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
Πομπός:
1 x USB Type-C™ αρσενικό
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
1 x υποδοχή SD
1 x υποδοχή Micro SD
Δέκτης:
1 x HDMI-A θηλυκό
1 x VGA θηλυκό
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
1 x USB Type-C™ θηλυκό (τροφοδοσία)
• Διακριτική ικανότητα:
HDMI έως και 1920 x 1080 @ 60 Hz
VGA έως και 1920 x 1080 @ 60 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
• Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση, μόνο μία οθόνη μπορεί να επεκταθεί,
ενώ όλες οι άλλες καθρεπτίζονται
• Εύρος ζώνης: 5 GHz, εύρος λειτουργίας έως 10 m
• Μπορεί να χρησιμοποιήσει δύο κάρτες μνήμης ταυτόχρονα.
• Χρώμα: μαύρο
• Μήκος καλωδίου: περ. 15 cm
• Διαστάσεις Πομπός (ΜxΠxΥ): περ. 111 x 56 x 13 mm
• Διαστάσεις Δέκτης (ΜxΠxΥ): περ. 115 x 61 x 22 mm

Αρ. προϊόντος 87775
EAN: 4043619877751
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Android 10.0 ή νεότερο
• iPad Pro (2018)
• Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
• Mac OS 10.15.6 ή νεότερο
• Surface Pro 7
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• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία
DisplayPort ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3
• Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα USB τύπου-A (παροχή ρεύματος)
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Πομπός
• Δέκτης
• Καλώδιο τροφοδοσίας USB, μήκος: περίπου 0,8 m
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες
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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
Έξοδος:

2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
1 x υποδοχή SD
1 x υποδοχή Micro SD
1 x HDMI-A female
1 x VGA female

Είσοδος :

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

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics
Υλικό περιβλήματος:

πλαστική

Μήκος καλωδίου:

15 cm

Χρώμα:

μαύρο
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