Delock USB Type-C™ DP 1.4 Σταθμός Σύνδεσης 4K - HDMI /
DP 1.4 / USB 3.2 / LAN / PD 3.0
Περιγραφή
Αυτός ο σταθμός αγκύρωσης από τη Delock μπορεί να
συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με μια θύρα USB-C™ με
DP Alt Mode ή Thunderbolt™ 3 και προσφέρει διάφορες
διεπαφές. Μέχρι και τρεις οθόνες μπορούν να
λειτουργούν ταυτόχρονα στις εξόδους DisplayPort και
HDMI. Οι τέσσερις ενσωματωμένες θύρες USB
επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών αλλά και οι
συνδέσεις για ακουστικά και δίκτυο Gigabit
ολοκληρώνουν τα χαρακτηριστικά του.
Multi-Stream Transport (MST)
Το προϊόν είναι ένας κόμβος MST και υποστηρίζει τη
διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας της
DisplayPort. Αυτό επιτρέπει σε πολλαπλές οθόνες να
συνδυαστούν σε μια μεγάλη οθόνη. Η μέγιστη ανάλυση
για ταυτόχρονη αναπαραγωγή σε δύο ή τρεις οθόνες
εξαρτάται από το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό.
USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με
υποστήριξη έως και 85 watt
Ο σταθμός σύνδεσης διαθέτει Θύρα Μεταφοράς
Ενέργειας USB Type-C™. Αν αυτή η θύρα είναι
συνδεδεμένη στην κεντρική συσκευή, όπως το MacBook,
θα φορτίζει με έως και 85 watt κατά τη λειτουργία.
Στήριξη, ασφάλεια και τοποθέτηση VESA
Ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να λειτουργήσει
είτε οριζόντια είτε κάθετα. Συμπεριλαμβάνεται στήριγμα
για την κάθετη λειτουργία. Επιπλέον ο σταθμός
σύνδεσης μπορεί να συνδεθεί σε βραχίονα 50 χιλ.
VESA. Τα αντίστοιχα παξιμάδια συμπεριλαμβάνονται
στο κάτω μέρος για αυτό τον σκοπό.
Ένα καλώδιο ασφαλείας μπορεί να συνδεθεί στην πρίζα
Kensington για την προστασία του σταθμού σύνδεσης
από κλοπή.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό >
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB τύπου-A, θηλυκό Προδιαγραφή φόρτισης μπαταρίας BC1.2
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό
1 x HDMI-A θηλυκό
2 x DisplayPort θηλυκό
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
1 x Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm 4 ακίδων
1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
• Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
DisplayPort 1.4 Μεταφορά πολλαπλής ροής (MST):
1 οθόνη: έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
2 ή 3 οθόνες: έως και 1920 x 1080 @ 60 Hz
• Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
• Λειτουργίες: Καθρέφτης ή Διευρυμένη, με Mac OS και Chrome μόνο μια οθόνη μπορεί
να διευρυνθεί, όλες οι άλλες λειτουργούν στη λειτουργία καθρέφτη
• Υποστηρίζει HDCP 1.4
• Υποστηρίζει HDR
• Έξοδος ρεύματος κεντρικού υπολογιστή (host): μέγιστη 85 W
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• 1 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
• 1 x Ένδειξη LED
• Κλείδωμα ασφαλείας (Κλειδαριά Kensington) για καλώδιο ασφαλείας
• Συγκρατητής παξιμαδιών για 50 χιλ. VESA
• Χρώμα: μαύρο
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 190 x 85 x 27 mm
Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος
• Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,37 A
• Έξοδος: 20 V / 6,75 A
• Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
• Διαστάσεις:
εσωτερικά: ø περ. 5,0 mm
εξωτερικά: ø περ. 7,5 mm
μήκος: περ. 12 mm
Απαιτήσεις συστήματος
• Chrome OS
• Mac OS 10.14.5 ή νεότερο
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort
ή
με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Σταθμός αγκύρωσης USB-C™
• Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 1 m
• Παροχή ρεύματος
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες
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General
Supported operating system:

Chrome OS
Mac OS 10.14.5 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 Mobile
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Μήκος:

190 mm

Width:

85 mm

Height:

27 mm

Χρώμα:

μαύρο
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