Delock Μαγνητικός Αντάπτορας Thunderbolt™ 3 / USB TypeC™ (Με Λειτουργία DP Alt) 8K 30 Hz αρσενικός προς θηλυκό
Περιγραφή
Αυτός ο μαγνητικός αντάπτορας της Delock είναι
συμβατός με Thunderbolt™ 3, USB 3.2 Gen 2 και USB
Type-C™ με λειτουργία DP Alt και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευών Thunderbolt™
καθώς και συσκευών USB Type-C™. Ο αντάπτορας
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως προστασία θύρας
για την προστασία της διεπαφής σε εφαρμογές με
υψηλή διάρκεια επαφής. Ο οντάπτορας είναι
σχεδιασμένος να παραμένει μέσα στη θύρα της
συσκευής και να αποτρέπει την φθορά της διεπαφής
καθώς και να λειτουργεί ως προστασία ενάντια στη
σκόνη.
Μαγνητική λειτουργία
Κατά τη χρήση του αντάπτορα, το καλώδιο μπορεί να
συνδεθεί στο αντίθετο μέρος του αντάπτορα και τότε
αυτό το μέρος συνδέεται μαγνητικά στο υπόλοιπο μέρος
της συσκευής.
Ποιότητα
Οπτικά και ποιοτικά ο αντάπτορας πείθει με το κομψό
μεταλλικό του περίβλημα, πράγμα που τον κάνει πολύ
ισχυρό και με διάρκεια ζωής. Οι επαφές ελατηρίου
(Pogo pins) εγγυώνται την λειτουργική σταθερότητα με
πολύ μεγάλη διάρκεια επαφής.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x Thunderbolt™ / USB Type-C™ (DP Alt Mode) 24 Pogo ακίδων, θηλυκή >
1 x Thunderbolt™ / USB Type-C™ (DP Alt Mode) 24 Pogo ακίδων, θηλυκό
• Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
• Ανάλυση έως και 7680 x 4320 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 40 Gbps
• Λειτουργία: μεγ. 100 W (20 V / 4,5 A)
• Υλικό: μέταλλο
• Χρώμα: ασημί

Αρ. προϊόντος 66433
EAN: 4043619664337
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική
λειτουργία DisplayPort ή
• Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB Type-C™ ή Θύρα Thunderbolt™
3
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Προσαρμογέας
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Εικόνες
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General
Προδιαγραφές:

Thunderbolt™ 3

Technical characteristics
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:

Thunderbolt™ 3 έως 40 Gb/s

Maximum screen resolution:

7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics
Υλικό:

μέταλλο

Χρώμα:

ασημί
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