Dockningsstation för MacBook Dual HDMI 4K / PD / Hub
Beskrivning
Dockningsstation från Delock som kan anslutas till en
MacBook med två angränsande Thunderbolt™ 3-uttag.
Två skärmar kan användas samtidigt vid HDMI-uttagen.
Tre inbyggda USB Typ-A-portar gör det möjligt att
använda tillbehör.
Med en strömförsörjning via USB-C™ kan bärbara datorer
som t.ex. MacBook laddas samtidigt som den används.
Avancerad skärminställning
Dockningsstationen från Delock tar upp två portar
samtidigt på en MacBook. Det är därför möjligt att visa
olika innehålla på båda HDMI-uttag samtidigt. Dessutom
är det möjligt att kombinera flera skärmar till en storskärm.
Dockningsstationen har därför stöd för en högsta
upplösning på upp till 4K per skärm.
USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till
60 watt
Dockningsstationen
har
ett
USB
TypeC™-strömförsörjningsuttag
för
att
ansluta
strömförsörjningen på den bärbara datorn eller surfplattan
för laddning. Dockningsstationen kan även användas utan
en strömförsörjning.
Liten och stabil stödutrustning
Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar
dockningsstationen från Delock perfekt för resor. Den kan
enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar
dator och användas vid behov.
Notera
Endast ytterligare en bildskärm kan anslutas till MacBook-enheter med M1-chipset.
Specifikationer
• Anslutning:
2 x USB Type-C™ hane
2 x HDMI-A hona
3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
1 x USB Type-C™ hona (strömförsörjning)
• Upplösning:
Enkel + Dual:
HDMI-port 1 upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
HDMI-port 2 upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
• Överför ljud- och videosignaler
• USB Power Delivery (PD) 3.0
• Ineffekt: 1 x USB Type-C™ hona max. 60 W
• Metallchassi
• Färg: grå
• Mått (LxBxH): ca 116,0 x 28,0 x 9,5 mm

Artikelnummer 87753
EAN: 4043619877539
Ursprungsland: China
Paket: Retail Box

Systemkrav
• MacBook Pro med två angränsande Thunderbolt™ 3-uttag
Paketets innehåll
• Dockningstation
• Bruksanvisning
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Bilder
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Interface
Kontakt 1:

2 x USB Type-C™ male

Kontakt 2:

2 x HDMI-A female

kontakt 3:

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

kontakt 4:

1 x USB Type-C™ female (power supply)

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

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

Spänning:

USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics
Höljets material:

metall

Färg:

grå
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