Stație de andocare pentru MacBook Dual HDMI 4K / PD / Hub
Descriere scurta
Această stație de andocare de la Delock poate fi conectată
la un MacBook cu două porturi adiacente Thunderbolt™ 3.
Două monitoare pot fi operate simultan la porturile de ieșire
HDMI. Trei porturi USB de Tip-A încorporate permit
utilizarea de periferice.
Cu o sursă de alimentare USB-C™, laptopuri precum
MacBook pot fi încărcate în timpul funcționării.
Setarea avansată a monitorului
Stația de andocare Delock ocupă două porturi simultane
pe MacBook; prin urmare, este posibil să se afișeze
conținut diferit pe ambele porturi HDMI în același timp. Mai
mult, permite mai multe monitoare să fie combinate într-un
singur ecran mare. Prin aceasta, stația de andocare
acceptă o rezoluție maximă de până la 4K pe monitor.
Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 60
wați
Stația de andocare are un port USB Type-C™ de
alimentare pentru conectarea sursei de alimentare a
laptopului sau a tabletei pentru încărcare. Stația de
andocare poate fi utilizată și fără alimentarea cu energie
electrică.
Mic ajutor robust
Datorită dimensiunilor mici și carcasei robuste, stația de
andocare Delock este potrivită în mod special pentru
călătorii. Poate fi pur și simplu ambalată în pungă
împreună cu laptopul și folosită după cum este necesar.
Notă
Un singur monitor extern suplimentar poate fi conectat la dispozitivele MacBook cu chipset
M1.
Specification
• Conectori:
2 x USB Type-C™ tată
2 x HDMI-A mamă
3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
1 x USB Type-C™ mamă (sursă de alimentare)
• Rezoluție:
Unic + dual:
Port HDMI 1 până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
Port HDMI 2 până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
• Transfer al semnalelor audio și video
• USB Power Delivery (PD) 3.0
• Putere intrare: 1 x mufă USB Type-C™ mamă, max. 60 W
• Carcasă din metal
• Culoare: gri
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 116,0 x 28,0 x 9,5 mm
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Cerinte de sistem
• MacBook Pro cu două porturi adiacente Thunderbolt™ 3
Pachetul contine
• Staţie de andocare
• Manual de utilizare
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Interface
Conector 1:

2 x USB Type-C™ male

Conector 2:

2 x HDMI-A female

connector 3:

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

connector 4:

1 x USB Type-C™ female (power supply)

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

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

Voltage:

USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics
Material carcasă:

metal

Colour:

gri
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