Delock USB Type-C™, vékony dokkoló állomás 4K - HDMI / USB
3.0 / LAN / SD / PD 3.0
Leírás
Ez a Delock dokkolóállomás egy USB-C™ DP Alt Mode
vagy Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező számítógéphez
csatlakoztatható, és különféle csatolókat biztosít. Egy
képernyő üzemeltethető a HDMI kimeneten. Négy
beépített USB port biztosítja a perifériák használatát, és
SD-, MicroSD kártya valamint Gigabit hálózat
csatlakoztatási lehetősége is biztosított.
Az USB tápellátást (USB PD 3.0) akár 60 wattig is
támogatja
A dokkoló állomás rendelkezik egy USB Type-C™
tápszolgáltató (Power Delivery) porttal. Ha ebbe a portba
csatlakoztatunk egy fogadó eszközt, például egy MacBookot, a dokkoló állomás feltölti azt akár 60 watttal az
alkalmazás során.
Használja a laptopja alatt
Meghosszabbított
formája
és
fémborításának
köszönhetően a dokkoló állomás tökéletesen használható
egy laptop, például MacBook, alá helyezve. A laptop így
megnövelt
dőlésszöge
kényelmesebb
munkakörülményeket biztosít és a készülék hűtése is
jobbá válik.
Megjegyzés
Amennyiben számos memóriát használ az USB portokon keresztül, egy tápellátást
szükséges biztosítani a USB Type-C™ PD porton keresztül.
Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hüvely >
1 x USB Type-C™ hüvely (tápellátás)
4 x USB 3.0 A-típusú hüvely
1 x HDMI-A hüvely
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hüvely
1 x SD / SDHC / SDXC / MMC-nyílás
1 x Micro SD / SDHC / SDXC-nyílás
• Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 30 Hz
(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
• Hang- és videojelek továbbítása
• Két memóriakártyát is használhat egyszerre
• Az adatáramlás folyamatos a két összekapcsolt memóriakártya között
• USB Power Delivery (PD) 3.0
• Támogatja a HDCP 1.4 használatát
• Kimeneti teljesítmény a host-hoz: max. 60 W
• 1 x LED jelzőfény
• Fémburkolat
• Szín: szürke
• Méretek (HxSzxM): kb. 282 x 41 x 16 mm
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Rendszerkövetelmények
• Mac OS 10.14.5 vagy újabb
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Egy szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort váltakozó móddal vagy egy szabad
Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz
A csomag tartalma
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• USB-C™ dokkolóállomás
• Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hossza kb. 20 cm
• Használati utasítás
Képek
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General
Supported operating system:

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

LED kijelző:

1x

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Kábelhosszúság:

20 cm (csatlakozó nélkül)

Hosszúság:

282 mm

Width:

41 mm

Height:

16 mm

Szín:

szürke
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