Datasheet
HP
UltraSlim Docking Station

Base de encaixe HP UltraSlim

Designed exclusively for ultraslim HP EliteBook Notebook PCs, the HP UltraSlim Docking Station expands
HP UltraSlim Docking Station
display, network, and device connectivity so you can be more productive throughout the day—all through
a simple one-click slide-in side dock.

Desenvolvida exclusivamente para computadores e notebooks HP EliteBook Notebook
Compatibility
HP EliteBook Folio 9470m Notebook PC
Ultraslim, a base de encaixe HP UltraSlim expande
a conectividade
do monitor, rede e dispositivo
I/O
Ports
4 USB 3.0 ports (3 USB 3.0 ports, 1 Charging port); 1 RJ-45
Four USB 3.0 ports offer high-speed connectivity to the USB devices you use most. USB
para que você possa ser mais produtivo ao longo de todo o seu(network)
dia —
através
de1.2uma
jack; 1tudo
DisplayPort
1.1a (DisplayPort
capable); base
1 VGA
3.0 reduces the time required for data transmission (vs. USB 2.0), is backward compatible
port; 1 Line-in jack; 1 Line-out jack
with
2.0, and is bi-directional.
deUSBencaixe
lateral deslizante em um clique.
Security Management
Supports the HP Docking Station Cable Lock with a simplified
locking mechanism. Gives you two security options: lock the
docking station only; or lock both the docking station and your
notebook for additional security.; Also supports an industry
standard notebook lock.

Display Port and VGA ports deliver legacy and future compatibility with y our choice of
video devices and an Ethernet/LAN port keeps you online.

Quatro portas USB 3.0 oferecem conectividade de alta velocidade
para os dispositivos USB que você usa mais. USB 3.0 reduz o tempo
Headphone
andpara
microphone
jacks support
your multimedia
videoconferencing
necessário
transmissão
de dados
(vs. USBand
2.0),
é compatível com
requirements.
USB 2.0 e é bidirecional.
As portas DisplayPort e VGA oferecem compatibilidade herdada e
futura com o seus dispositivos de vídeo e uma porta Ethernet/LAN
mantém você online.
As entradas para fone de ouvido e microfone suportam os seus
requisitos multimídia e videoconferência.

Dimensions
Compatibilidade

OutHP
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x 4.4Notebook
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Weight
Portas E/S

Out4ofportas
Package:
0.76
USB
3.0kg
(3 portas USB 3.0, 1 porta de carregamento);

Additional information

RJ-45 (rede); 1 DisplayPort 1.1a (DisplayPort 1.2 capable); 1
P/N:1B9C87AA

What's in the box

HP UltraSlim Docking Station; AC power adapter; Documentation

porta VGA; 1 entrada Line-in; 1 entrada Line-out

Gerenciamento de
segurança

Suporta a trava de cabo de base de encaixe HP com um
mecanismo de travamento simplificado. Oferece duas opções
de segurança: trava somente a base de encaixe, ou trava
a base de encaixe e o notebook, para segurança adicional;
Suporta também uma trava para notebook padrão industrial.

Dimensões

Fora da embalagem: 36,8 x 10,7 x 4,4 cm

Peso

Fora da embalagem: 0,76 kg

Informações adicionais

N/P: B9C87AA

Conteúdo a embalagem

Base de encaixe HP UltraSlim; adaptador de energia AC;
Documentação

O produto pode diferir das imagens mostradas.
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