Delock Magnetický adaptér Thunderbolt™ 3 / USB Type-C™
(režim DP Alt), 8K 30 Hz ze zástrčkového na zásuvkový
Popis
Tento magnetický adaptér značky Delock je kompatibilní s
rozhraními Thunderbolt™ 3, USB 3.2 Gen 2 a USB TypeC™ DP Alt režim, a lze jej používat pro připojování
k Thunderbolt™, jakož i pro zařízení s konektory USB
Type-C™. Adaptér lze používat i pro úsporu portů na
ochranu rozhraní u aplikací s vysokou trvanlivostí kontaktů.
Adaptér je navržen k tomu, aby zůstával uvnitř portu
zařízení, a aby zamezoval poškození rozhraní, které
zároveň chrání proti prachu.
Magnetická funkce
Při použití adaptéru lze kabel připojit k protějšku adaptéru,
tento protějšek se poté magneticky připojí ke zbývající
části v zařízení.
Kvalita
Opticky a kvalitativně je adaptér přesvědčivý svým
elegantním kovovým krytem, díky kterému je velmi
robustní a trvanlivý. Pružinové kontakty (kolíky Pogo)
zaručují vysokou funkční spolehlivost s velmi kvalitní
trvanlivostí kontaktů.
Specifikace
• Konektor:
1 x Thunderbolt™ / USB Type-C™ (DP Alt Mód) 24 Pogo pinový samec >
1 x Thunderbolt™ / USB Type-C™ (DP Alt Mód) 24 Pogo pinový samice
• Přenos audio a video signálu
• Rozlišení až 7680 x 4320 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
• Rychlost přenosu dat až 40 Gbps
• Výkon: max. 100 W (20 V / 4,5 A)
• Materiál: kov
• Barva: stříbrná

Číslo produktu 66433
EAN: 4043619664337
Země původu: China
Balení: Kartonová krabice

Systémové požadavky
• PC nebo notebook s volným portem USB Type-C™ a alternativním modem DisplayPort
nebo
• PC nebo notebook s volným USB Type-C™ nebo Thunderbolt™ 3 portem
Obsah balení
• Adaptér
Příslušenství
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General
Specifikace:

Thunderbolt™ 3

Technical characteristics
Rychlost přenosu dat:

Thunderbolt™ 3 až do 40 Gb/s

Maximum screen resolution:

7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics
Materiál:

kov

Barva:

stříbrná
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