Delock Adapter bezprzewodowy Adapter Full HD - HDMI + VGA,
USB Type-C™, z czytnikiem kart i hubem
Opis
Adapter Delock transmituje bezprzewodowo sygnały audio
i video w formacie 1080p na odległość do 10 m.
Przekaźnik musi tylko zostać podłączony do portu USB
Type-C™ urządzenia i odbiornika kablem HDMI lub VGA
do telewizora, projektora albo podobnego urządzenia.
Obydwa
wyjścia
video
można
wykorzystywać
jednocześnie do odbioru sygnału przez dwa różne
urządzenia.
Zintegrowany czytnik kart i hub
Dwa wbudowane porty USB Typ-A pozwalają na
wykorzystanie peryferiów, sloty SD i Micro SD slot
pozwalają na włączenie kart pamięci.
Łatwy transport
Do transportu, przekaźnik łatwo wsunąć do obudowy
odbiornika, gdzie obydwie części są złączone
magnetycznie.
Plug & Play
Po połączeniu obu części urządzenia, połączenie zostanie
nawiązane automatycznie, nie potrzeba sterowników ani
żadnych ustanowień.
Specyfikacja
• Złącze:
Nadajnik:
1 x USB Type-C™ męski
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
1 x gniazdo SD
1 x gniazdo Micro SD
Odbiornik:
1 x HDMI-A żeński
1 x VGA, wtyk żeński
1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm
1 x USB Type-C™ żeńskie (zasilacz sieciowy)
• Rozdzielczość:
HDMI do 1920 x 1080 @ 60 Hz
VGA do 1920 x 1080 @ 60 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
• Transfer sygnałów audio i video
• Funkcje: duplikacja lub rozszerzenie, tylko jeden monitor może być
rozszerzony, wszystkie pozostałe są duplikowane
• Pasmo: 5 GHz, zakres roboczy do 10 m
• Można korzystać z dwóch kart pamięci naraz
• Kolor: czarny
• Długość kabla: ok. 15 cm
• Wymiary nadajnik (DxSxW): ok. 111 x 56 x 13 mm
• Wymiary odbiornik (DxSxW): ok. 115 x 61 x 22 mm

Numer artykułu 87775
EAN: 4043619877751
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Retail Box

Wymagania systemowe
• Android 10.0 lub nowszy
• iPad Pro (2018)
• Linux Kernel 5.4 lub nowszy
• Mac OS 10.15.6 lub nowszy
• Surface Pro 7
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
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• Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort,
bądź
z wolnym złączem Thunderbolt™ 3
• Wolny żeński port USB Typ-A (zasilanie)
Zawartość opakowania
• Nadajnik
• Odbiornik
• Kabel zasilający USB, długość: ok. 0,8 m
• Instrukcja obsługi
Zdjęcia
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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
Wyjście:

2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm
1 x gniazdo SD
1 x gniazdo Micro SD
1 x HDMI-A female
1 x VGA female

Wejście:

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

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics
Materiał obudowy:

Plastik

Długość kabla:

15 cm

Kolor:

czarny
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