Delock Stație de andocare USB Type-C™ DP 1.4 4K - HDMI / DP
1.4 / USB 3.2 / LAN / PD 3.0
Descriere scurta
Această staţie de andocare de la Delock se poate conecta
la un computer cu port USB-C™ modul DP Alt sau
Thunderbolt™ 3 şi oferă o varietate de interfeţe. Până la
trei monitoare pot fi operate simultan la ieșirile DisplayPort
și HDMI. Patru porturi USB încorporate permit utilizarea
periferică, iar conexiunile pentru căști și rețeaua Gigabit
completează funcțiile.
Multi-Stream Transport (MST)
Produsul este un hub MST și acceptă configurația desktop
extinsă a DisplayPort. Acest lucru permite ca mai multe
monitoare să fie combinate într-un singur afișaj mare.
Rezoluția maximă pentru redarea simultană pe două sau
trei monitoare depinde de sistem și hardware-ul conectat.
Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 85
wați
Stația de andocare are un port USB Type-C™ cu livrare
de alimentare. Dacă acest port este conectat la dispozitivul
gazdă, cum ar fi MacBook, acesta va încărca până la 85
de wați în timpul operațiunii.
Suport, securitate și montare VESA
Stația de andocare de la Delock poate fi operată fie pe
orizontală, fie pe verticală. Un suport este inclus pentru
funcționare verticală. În plus, stația de andocare poate fi
montată și pe un suport VESA de 50 mm. În acest scop
sunt prevăzute fire de șurub corespunzătoare.
Un cablu de siguranță poate fi atașat la priza Kensington
pentru a proteja stația de andocare de furt.
Specification
• Conectori:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă >
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Tip-A mamă - specificaţie
de încărcare a bateriei BC1.2
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tip-A mamă
1 x HDMI-A mamă
2 x DisplayPort mamă
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
1 x mufă de 3,5 mm, cu 4 pini, pentru căşti
1 x mufă c.c.
• Rezoluţie maximă (în funcţie de sistem şi de echipamentele hardware conectate):
DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
1 afișaj: până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
2 sau 3 display-uri: până la 1920 x 1080 @ 60 Hz
• Transfer al semnalelor audio și video
• Funcții: Oglindit sau extins, cu Mac OS și Chrome un singur monitor poate fi extins,
toate celelalte sunt oglindite
• Acceptă HDCP 1.4
• Acceptă HDR
• Putere de ieșire pentru gazdă: max. 85 W
• 1 x Comutator pornit / oprit
• 1 x indicator cu LED
• Blocare de securitate (blocare Kensington) pentru cablul de securitate
• Fire de șurub pentru suport VESA de 50 mm
• Culoare: negru
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• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 190 x 85 x 27 mm
Specificaţie sursă de alimentare
• Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,37 A
• Ieşire: 20 V / 6,75 A
• Împământare la exterior, plus la interior
• Dimensiuni:
interior: ø aprox. 5,0 mm
exterior: ø aprox. 7,5 mm
lungime: aprox. 12 mm
Cerinte de sistem
• Chrome OS
• Mac OS 10.14.5 sau superior
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber şi care acceptă modul alternativ DisplayPort
sau
cu un port Thunderbolt™ 3 liber
Pachetul contine
• Staţie de andocare cu interfaţă USB-C™
• Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 1 m
• Sursă de alimentare
• Manual de utilizare
Imagini
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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
Lungime:

190 mm

Width:

85 mm

Height:

27 mm

Colour:

negru
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