Delock Staţie de andocare 4K cu interfaţă USB Type-C™ 3.1 30
Hz
Descriere scurta
Această staţie de andocare de la Delock se poate conecta
la un computer cu port USB-C™ Alt-Mode sau
Thunderbolt™ 3 şi oferă o varietate de interfeţe. Două
monitoare pot fi controlate simultan prin ieşirile mini
DisplayPort şi HDMI. Ca alternativă, se poate controla un
singur monitor prin ieşirea VGA. Trei porturi USB Tip-A
încorporate permit utilizarea perifericelor şi conectarea
unui set de căşti şi unei reţele gigabit, precum şi a unui
cititor de carduri SD / micro SD, cu toate caracteristicile.
Cu sursă de alimentare USB-C™, laptopurile precum
MacBook sau Chromebook pot fi încărcate în timpul
utilizării.

Notă
Produsul este un hub Multi-Stream Transport (MST) și acceptă configurația desktop
extinsă a DisplayPort 1.2. Când se utilizează Mac OS, aceeași imagine este afișată pe
ambele porturi (oglindită), nu este posibil să se utilizeze ambele porturi în mod
independent unul de celălalt.
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Specificatii
• Conectori:
partea din faţă:
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
1 x mini DisplayPort cu 20 pini mamă
1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
1 x VGA cu 15 pini mamă
1 x USB Type-C™ mamă (sursă de alimentare)
partea din spate:
3 x USB 3.0 Tip-A mamă
1 x mufă de 3,5 mm, cu 4 pini, pentru căşti
1 x fantă SD / SDHC / SDXC / MMC
1 x fantă Micro SD / SDHC / SDXC
1 x USB Type-C™ tată
• Porturile HDMI şi DisplayPort acceptă: ieşire extinsă şi oglindită,
rezoluție de până la 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
• Funcții: Oglindă sau extins (doar Windows)
• Rezoluţie VGA de până la 1920 x 1080 @ 60 Hz
• Transfer al semnalelor audio și video
• Putere ieşire: max. 10 W total,
1 x mufă USB Tip-A mamă, max. 7,5 W,
2 x mufe USB Tip-A mamă, max. 5 W (combinat)
• Putere intrare: 1 x mufă USB Type-C™ mamă, max. 60 W
• Carcasă din metal
• Suporturi din cauciuc pentru prindere sigură și suport sigur
• Lungime cablu, inclusiv conectores: cca 18 cm
• Culoare: gri întunecat
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 13,7 x 7,5 x 1,7 cm
Cerinte de sistem
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Android ex 6.0, ex Mac OS 10.9
• Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber şi care acceptă modul alternativ
DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber
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Pachetul contine
• Staţie de andocare cu interfaţă USB-C™
• Manual de utilizare
Imagini

© 2020 by Delock . Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv.
Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

www.delock.com
87297

2/3
20.02.2020

General
Specification:

SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
DisplayPort 1.2
High Speed HDMI with Ethernet
HDCP 1.4

Supported operating system:

Android 6.0 sau superior
Mac OS 10.9 sau superior
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit

Interface
Output:

1 x mini DisplayPort cu 20 pini mamă
1 x RJ45 mamă
1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini
3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tip-A, mamă
1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
1 x VGA 15 pin female
1 x fantă SD
1 x fantă Micro SD

Input:

1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ tată
1 x USB Type-C™ female (power supply)

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Signal transmission:

video
audio

Voltage:

Magistrală USB alimentată
1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie) (opţional pentru sursă de
alimentare)

Physical characteristics
Cable length incl. connector:

18 cm

Colour:

gri întunecat
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