Delock Thunderbolt™ 3 / USB Type-C™ (DP Alt-läge) 8K 30 Hz
Magnetisk adapter hane till hona
Beskrivning
Magnetisk adapter från Delock som är kompatibel med
Thunderbolt™ 3, USB 3.2 Gen 2 och USB Type-C™ DP
Alt-läge och kan användas för att ansluta Thunderbolt™
och USB Type-C™-enheter. Adaptern kan även användas
som ett portskydd för att skydda gränssnittet i miljöer med
hög kontakthållbarhet. Adaptern är utformad för att stanna
inuti porten på enheten och förebygga försämring
gränssnittet samt fungera som ett dammskydd.
Magnetfunktion
När adaptern används kan kabeln anslutas till
motsvarande anslutning på adaptern och motparten kan
sedan anslutas magnetiskt till den återstående delen på
enheten.
Kvalitet
Rent optiskt och kvalitativt övertygar adaptern med sitt
eleganta metallhölje som gör den mycket robust och
hållbar. Fjäderkontakterna (Pogo-poler) garanterar en
högfunktionell
pålitlighet
med
en
väldigt
hög
kontakthållbarhet.
Specifikationer
• Anslutning:
1 x Thunderbolt™ / USB Type-C™ (DP Alt Mode) 24 Pogo-stift hane >
1 x Thunderbolt™ / USB Type-C™ (DP Alt Mode) 24 Pogo-stift hona
• Överför ljud- och videosignaler
• Upplösning upp till: 7680 x 4320 @ 30 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
• Dataöverföringshastighet upp till 40 Gbps
• Prestanda: max. 100 W (20 V / 4,5 A)
• Material: metall
• Färg: silver

Artikelnummer 66433
EAN: 4043619664337
Ursprungsland: China
Paket: Retail Box

Systemkrav
• Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt
DisplayPort-läge eller
• Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port eller Thunderbolt™ 3-port
Paketets innehåll
• Adapter
Bilder
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General
Specifikationer:

Thunderbolt™ 3

Technical characteristics
Dataöverföringshastighet:

Thunderbolt™ 3 upp till 40 Gb/s

Maximum screen resolution:

7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics
Material:

metall

Färg:

silver
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