Σταθμός Σύνδεσης για MacBook Διπλού HDMI 4K / PD / Hub
Περιγραφή
Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να
συνδεθεί σε ένα MacBook με δύο παρακείμενες θύρες
Thunderbolt™ 3. Δύο οθόνες μπορούν να λειτουργούν
ταυτόχρονα στις θύρες εξόδου HDMI. Τρεις
ενσωματωμένες θύρες USB Τύπου-A επιτρέπουν τη
χρήση των περιφερειακών συσκευών.
Με μια παροχή ρεύματος USB-C™, laptop όπως το
MacBook μπορούν να φορτιστούν κατά τη λειτουργία
τους.
Ρύθμιση οθόνης για προχωρημένους
Ο σταθμός σύνδεσης της Delock απασχολεί δύο θύρες
στο MacBook ταυτόχρονα, γι’ αυτό και είναι δυνατή η
προβολή διαφορετικού περιεχομένου και στις δύο θύρες
HDMI την ίδια στιγμή. Επιπλέον, επιτρέπει τον
συνδυασμό πολλαπλών οθονών σε μια μεγάλη οθόνη.
Έτσι ο σταθμός σύνδεσης υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση
έως και 4K ανά οθόνη.
USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με
υποστήριξη έως και 60 watt
Ο σταθμός σύνδεσης διαθέτει μια θύρα USB Type-C™
Μεταφοράς Ενέργειας για σύνδεση της παροχής
ενέργειας του laptop ή του tablet για φόρτιση. Ο
σταθμός σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς
παροχή ενέργειας.
Μικρός βοηθός ενίσχυσης
Εξαιτίας των μικρών του διατάσεων και του
ενισχυμένου περιβλήματος, αυτός ο σταθμός σύνδεσης
της Delock είναι ειδικά κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί
απλά να μετακινηθεί με την τσάντα του laptop και να
χρησιμοποιηθεί όταν χρειαστεί.
Σημείωση
Μόνο μία επιπρόσθετη οθόνη μπορεί να συνδεθεί στις συσκευές MacBook με chipset
M1.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
2 x USB Type-C™ αρσενικό
2 x HDMI-A θηλυκό
3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
1 x USB Type-C™ θηλυκό (τροφοδοσία)
• Διακριτική ικανότητα:
Μονό + Διπλό:
HDMI θύρα 1 έως και τα 3840 x 2160 @ 60 Hz
HDMI θύρα 2 έως και τα 3840 x 2160 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
• USB Power Delivery (PD) 3.0
• Ισχύς εισόδου: 1 x USB Type-C™ θηλυκό μέγ. 60 W
• Μεταλλικό περίβλημα
• Χρώμα: γκρί
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 116,0 x 28,0 x 9,5 mm

Αρ. προϊόντος 87753
EAN: 4043619877539
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• MacBook Pro με δύο παρακείμενες θύρες Thunderbolt™ 3
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Περιεχόμενα συσκευασίας
• Σταθμός βάσης
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες
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Interface
Συνδετήρας 1:

2 x USB Type-C™ male

Συνδετήρας 2:

2 x HDMI-A female

σύνδεσμος 3:

3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female

σύνδεσμος 4:

1 x USB Type-C™ female (power supply)

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 30 Hz

Τάση:

USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics
Υλικό περιβλήματος:

μέταλλο

Χρώμα:

γκρί
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