Especificações técnicas

HP ZBook Dock com
Thunderbolt 3
Acoplamento portátil sem desorganização para seu HP ZBook

Crie um espaço de trabalho para workstation móvel
notavelmente potente e otimizado sem desorganização
com a HP ZBook Dock com Thunderbolt 3.1 Obtenha ampla
conectividade de rede, monitores e dispositivos, mais
carregamento simultâneo de seu sistema por meio de um
único cabo da base de expansão para seu HP ZBook.
Amplifique sua workstation móvel
Muitos dispositivos para conectar? Sem problema! Conecte até 10 dispositivos de uma vez usando
portas que incluem Thunderbolt 31 (que também suporta DisplayPort 1.2 e USB 3.1 Gen 2), quatro
USB 3.0, RJ-45, VGA, combo de áudio e duas DisplayPorts adicionais.
Carregue e conecte
Recarregue seu HP ZBook rapidamente após um dia de uso intenso, com uma estação de
carregamento impressionante que fornece energia diretamente por meio de um cabo de
alimentação Thunderbolt 3 para seu HP ZBook.
Experimente um escritório em trânsito
Desfrute de fácil instalação em uma base de expansão pequena o bastante para levar com você.
Guarde a base de expansão em sua maleta e inicie o carregamento, a expansão e a conexão em
rede com fio usando um único cabo.
Em ordem
Exiba essa solução elegante e eficiente com orgulho no escritório ou guarde-a no bolso e limpe
seu espaço de trabalho permanentemente. De qualquer forma, não é preciso se preocupar mais
com cabos ou desordem.
Amplie sua visão
Leve a execução simultânea de tarefas ao extremo com suporte para dois monitores UHD/4K, que
são preparados para transmitir todas as cores e detalhes de seus projetos via conexão de largura
de banda super-rápida assim que você conecta na base de expansão.
Portátil, mas não desaparece
Use o slot de trava de segurança integrado e um cadeado de sua escolha (vendido
separadamente) para prender sua base de expansão a outro dispositivo ou mesa.
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HP ZBook Dock com Thunderbolt 3

Modelos

HP ZBook Thunderbolt 3 Dock de 150 W (P5Q58AA)2; HP ZBook Thunderbolt 3 Dock de 200 W (P5Q61AA)2

Compatibilidade

HP ZBook Thunderbolt 3 Dock de 150 W (HP ZBook 15 G3, HP ZBook Studio G3)
HP ZBook Thunderbolt 3 Dock de 200 W (HP ZBook 17 G3)

Dimensões
(A x L x P)

230 x 57 x 16 mm (sem os pés), 9,05" x 2,24" x 0,63"
230 x 57 x 17,5 mm (com os pés), 9,05" x 2,24" x 0,69"

Peso

227 g (0,5 lb)

Portas

(1) Conector de alimentação com uso eficiente da energia para adaptador de CA Smart de 150 W ou 200 W
(1) porta USB 3.0 (para carga)
(3) portas USB 3.0
(1) porta Thunderbolt™ 3
(2) portas DisplayPort 1.2
(1) porta VGA
(1) Conector de cabo de alimentação/Thunderbolt™
(1) slot de trava de cabo integrado
(1) porta Ethernet
(1) conector conjunto de áudio para microfone/fone de ouvido

Conteúdo do kit
opcional

- HP ZBook Thunderbolt 3 Dock de 150 W,
cabo de alimentação de CA/Thunderbolt, adaptador de alimentação de CA de 150 W,
documentação.3
- HP ZBook Thunderbolt 3 Dock de 200 W,
cabo de alimentação de CA/Thunderbolt, adaptador de alimentação de CA de 200 W,
documentação.3

1. Instale todos os drivers mais recentes para seu dispositivo Thunderbolt antes de conectar o dispositivo à porta Thunderbolt . O cabo Thunderbolt e o dispositivo Thunderbolt (vendidos
separadamente) devem ser compatíveis com Windows. Para determinar se seu dispositivo possui certificação Thunderbolt para Windows, acesse https://thunderbolttechnology.net/products.
2. Sua workstation móvel, sua base de expansão e seu monitor devem todos suportar USB 3.0 e DisplayPort 1.2 para que as velocidades ou os recursos avançados que essas tecnologias
fornecem sejam aproveitados. Se um dos dispositivos não suportar essas tecnologias, ainda ficará disponível a funcionalidade USB 2.0 e DisplayPort 1.1.
3. A HP Thunderbolt 3 Dock é coberta por uma garantia limitada de um ano. Suporte adicional está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, por telefone, bem como nos fóruns de
suporte online. Certas restrições e exclusões são aplicáveis. Consulte o HP Customer Support Center para saber mais detalhes.
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