Dokkoló Állomás MacBook-hoz kettős HDMI 4K / PD / Hub
Leírás
Ez a Delock dokkoló csatkalkoztatható egy MacBook-hoz
két egymás melletti Thunderbolt™ 3 porttal. Két képernyő
üzemeltethető egyszerre a HDMI kimeneti portokon. A
három beépített A-típusú USB csatlakozó pedig lehetővé
teszi a perifériák használatát.
Egy USB-C™ áramforrással, laptopok mint például a
MacBook tölthető használat közben.
Haladó szintű képernyő elrendezés
A Delock dokkoló állomás két portot foglal el a MacBookon egyszerre; így lehetséges különböző tartalmak egyidejű
megjelenítése mindkét HDMI porton. Továbbá több
képernyő összekapcsolására is van lehetőség egyetlen
nagy megjelenítésben. Ilyenkor a dokkoló állomás akár 4K
maximális felbontást biztosít képernyőnként.
Az USB tápellátást (USB PD 3.0) akár 60 wattig is
támogatja
A dokkolóállomás rendelkezik egy USB Type-C™
tápellátási porttal a laptop vagy a tablet áramellátásának
csatlakoztatásához. A dokkolóállomás tápegység nélkül is
használható.
Kicsi tartós segítő
Kis mérete és erős borítása miatt, ez a Delock dokkoló
különösen megfelelő utazás közbeni használatra.
Egyszerűen a laptoppal együtt csomagolható és szükség
esetén alkalmazható.
Megjegyzés
Csak egy további külső képernyő csatlakoztatható a MacBook eszközökhöz M1 chipsettel.
Műszaki adatok
• Csatlakozó:
2 x USB Type-C™ dugó
2 x HDMI-A hüvely
3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
1 x USB Type-C™ hüvely (tápellátás)
• Felbontás:
Egyszeri + Kettős:
HDMI port 1 akár 3840 x 2160 60 Hz-en
HDMI port 2 akár 3840 x 2160 30 Hz-en
(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
• Hang- és videojelek továbbítása
• USB Power Delivery (PD) 3.0
• Bemeneti teljesítmény: 1 x USB Type-C™ csatlakozóhüvely (max. 60 W)
• Fémburkolat
• Szín: szürke
• Méretek (HxSzxM): kb. 116,0 x 28,0 x 9,5 mm
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Rendszerkövetelmények
• MacBook Pro két egymás melletti Thunderbolt™ 3 porttal
A csomag tartalma
• Dokkolóállomás
• Használati utasítás
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Képek
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Interface
Csatlakozó 1:

2 x USB Type-C™ male

Csatlakozó 2:

2 x HDMI-A female

csatlakozó 3:

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

csatlakozó 4:

1 x USB Type-C™ female (power supply)

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

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

Feszültség:

USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics
Burkolat anyaga:

fém

Szín:

szürke
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