Delock Adapter magnetyczny męski na żeński Thunderbolt™ 3 /
USB Type-C™ (DP Alt Mode) 8K 30 Hz
Opis
Adapter Delock współdziała z Thunderbolt™ 3, USB 3.2
Gen 2 i USB Type-C™ tryb DP Alt i można nim podłączyć
urządzenia Thunderbolt™ oraz USB Type-C™. Adapter
może być wykorzystany jako replikator portu,
zabezpieczający interfejs w zastosowaniach gdzie
długotrwały kontakt jest wymagany. Adapter jest
zaprojektowany do pozostawania w porcie dla
zapobiegania degradacji interfejsu oraz zabezpieczenia
przed pyłem.
Funkcja magnetyczna
Wykorzystując adapter można podłączyć kabel do wtyku a
potem umocować nasadkę na magnes.
Jakość
Adapter przekonuje elegancką, metalową obudową, która
zapewnia odporność i trwałość. Kontakt sprężynowy
(Pogo pins) gwarantuje niezawodność i długotrwałość
kontaktu.
Specyfikacja
• Złącze:
1 x 24 Pogo-pinowy Thunderbolt™ / USB Type-C™ (DP Alt Mode) męski >
1 x 24 Pogo-pinowy Thunderbolt™ / USB Type-C™ (DP Alt Mode) żeńskie
• Transfer sygnałów audio i video
• Rozdzielczość do 7680 x 4320 @ 30 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
• Szybkość transmisji danych do 40 Gbps
• Wydajność: maks. 100 W (20 V / 4,5 A)
• Materiał: metal
• Kolor: srebrny

Numer artykułu 66433
EAN: 4043619664337
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Retail Box

Wymagania systemowe
• Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem
alternatywnym DisplayPort lub
• Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ lub Thunderbolt™ 3
Zawartość opakowania
• Adapter
Zdjęcia
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General
Specyfikacja :

Thunderbolt™ 3

Technical characteristics
Szybkość transmisji danych:

Thunderbolt™ 3 do 40 Gb/s

Maximum screen resolution:

7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics
Materiał:

metal

Kolor:

srebrny
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