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Base de encaixe portátil, organizado para o seu HP EliteBook

Crie um espaço de trabalho extraordinariamente poderoso e simplificado
sem a desordem com a base de encaixe HP Elite Thunderbolt 31.
Portable,
clutter-free docking for your HP EliteBook
Disponível em 3 opções, dependendo do requisitos do seu notebook.
Create
a remarkably powerful and streamlined workspace
Escolha the
entreclutter
HP Elite
90W,
HPHP
ZBook
ou HP ZBook
without
with
the
Elite150W
Thunderbolt
31 200W. Obtenha
um dispositivo,
e conectividade
de on
redeyour
expansiva
mais
Dock.
Availablemonitor
in 3 options
dependant
notebook
carregamento
simultâneo
do
seu
sistema
através
de
um
cabo
requirements. Choose from HP Elite 90W dock, HP ZBookúnico da
base de
encaixe
para
o seu200W
HP EliteBook.
150W
dock
or HP
ZBook
dock. Get expansive device,

display, and network connectivity plus simultaneous charging
o seu notebook
ofAmplifique
your system
through one simple cable from the dock to your
Tem muito para conectar? Sem problemas! Conecte até 10 dispositivos de uma vez através de
HP
EliteBook.
portas que incluem Thunderbolt 3 (que também é compatível com Display Port 1.2 e USB 3.1
™

1

Gen 2), quatro USB 3.0, RJ-45, VGA, áudio combinado, e duas portas adicionais para monitor.
Amplify your notebook
Have
a lot to e
attach?
No problem! Link up to 10 devices at once through ports that include
Carregue
conecte
1
Thunderbolt™
3
(which
alsoasupports
Display
Port
1.2 and depois
USB 3.1de
Gen
four
USB 3.0,
RJ-45,
Recarregue rapidamente
energia do
seu HP
EliteBook
um2),dia
exigente
com
um
VGA,
combo
audio,
and
two
additional
Display
Ports.
carregamento uma estação de carregamento impressionante que passa a energia diretamente
através
doconnect
cabo de alimentação Thunderbolt™ 3.
Charge
and
Rapidly replenish your HP EliteBook’s power after a demanding day with an impressive charging
station
that passes power directly through a Thunderbolt™ 3 power cable.
Arrume
Mostre
Tidy up orgulhosamente esta solução elegante e eficiente no escritório, ou remova-o e limpe
seu espaço
dethis
trabalho
paraefficient
sempre.solution
De qualquer
maneira,
semitmais
e sem
Proudly
display
sleek and
in the office,
or tuck
awaycabos
and clean
upmais
your
confusão for
para
se preocupar.
workspace
good.
Either way, no more cables and no more clutter to worry about.

Install all the latest drivers for your Thunderbolt
device before connecting the device to the
Thunderbolt port. Thunderbolt cable and
Thunderbolt device (sold separately) must be
1 compatible with Windows. To determine whether
Instale todos os drivers mais recentes para o
your
device is Thunderbolt
Certified
for Windows,
seu dispositivo
Thunderbolt antes
de conectar
see
thunderbolttechnology.net/products.
o dispositivo
à porta Thunderbolt. O cabo

1

Thunderbolt e o dispositivo Thunderbolt (vendido
separadamente) devem ser compatíveis com
Windows. Para determinar se o seu dispositivo é
Thunderbolt Certificado para Windows, consulte
thunderbolttechnology.net/products.

Expand your view
Expanda sua visão
Take multi-tasking to the extreme with support for two UHD/4K displays that can be ready to
Leve a multitarefa ao extremo com suporte para dois monitores UHD / 4K que podem estar
broadcast every color and detail of your projects through a superfast bandwidth connection as
prontos para transmitir todas as cores e detalhes de seus projetos através de uma conexão de
soon as you plug into to the dock.
largura de banda super rápida, assim que você se conectar à base.
Experience an office on the go
Get
stunningly easy
setup on a em
dockqualquer
that is small
enough to take with you. Slip the dock into
Experiência
de escritório
lugar
your
briefcase
and
initiate
charging,
expansion,
and
with
one cable
Obtenha uma configuração incrivelmente fácil emwired
uma networking
base que seja
pequena
o suficiente para

levar com
Deslize
a base para a sua pasta e inicie o carregamento, expansão e rede com
Portable
butvocê.
won’t
walk away
fiothe
comintegrated
um cabo.security lock slot and your choice of lock (sold separately) to secure your
Use
dock to another device, desk, or table.

Portátil, mas não distante

Use o slot de trava de segurança integrado e sua escolha de trava (vendida separadamente)
para proteger sua base em outro dispositivo, mesa ou bancada.
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Specifications
Especificações

Base de encaixe HP Elite Thunderbolt 3
HP Elite Thunderbolt 3 Dock
Números da peça

Base de encaixe HP Elite 90W Thunderbolt 3

1DT93AA

Part numbers

HP Elite 90W Thunderbolt 3 Dock 1DT93AA
HP ZBook 150W Thunderbolt 		
3P5Q58AA
HP ZBook
150W
Thunderbolt
3 3Dock
HP ZBook
200W
Thunderbolt
		P5Q58AA P5Q61AA
HP ZBook 200W Thunderbolt 3 Dock P5Q61AA

Dimensões
Dimensions

x 2.24
x 0,69
in (230
x 17,5
mm)
9.069,06
x 2.24
x .69
in (230
x 57x 57
x 17.5
mm)

Weight
Peso

0.5 lb
0,5(227g)
lb (227 g)

Front
components
Componentes
na frente

• Power
button
of the front
of the
turns
the power topara
theocomputer
• Botão
liga/desliga
na frente
da unit
unidade
ligaon
a alimentação
computador
• Thunderbolt
power cable
connects 3the
computer
to the docking
station
• O cabo de3alimentação
Thunderbolt
conecta
o computador
à base de
encaixe
computador
estádocked
totalmente
encaixado
a luzblinks
está acesa
e pisca mode
no modo de espera
• The• Ocomputer
is fully
when
the lightquando
is on and
in standby
• Conector de áudio combinado conecta a fone de ouvido
• Combo
audio jack connects to headphone
• Conecta-se a dispositivos USB padrão
• Connect to standard USB devices

Componentes
na partes de
Rear/
right side
trás/lado direito
components

País de origem

• O adaptador Smart
economiza
energia
apresentasurge
proteção
contra surto
integrada
ajudar
em caso de variações de energia
• Energy-efficient
SmartACACque
adapter
features
integrated
protection
to help
againstpara
power
fluctuations
• Conecta-se a dispositivos USB
• Connect to USB devices
• A porta USB-C fornece carregamento de dispositivo externo até 15 watts
• USB-C
port
provides
external
charging
up to 15 wattsde alimentação para conectividade de vídeo
• Duas
portas
DisplayPort
1.2,device
uma VGA,
um Thunderbolt/cabo
• um
conector com
combinação
Thunderbolt/energia,
uma entrada
defor
energia
mm
• Two
DisplayPort
1.2 aports,
one VGA,
One Thunderbolt/Power
Cable
video4,5
connectivity
com a trava de cabo HP. Também compatível com a trava de cabo HP de cabeça dupla
• One• Compatível
Thunderbolt/Power
combination cable connector, One 4.5mm power input
• Porta Gigabit Ethernet
• Supports
HPUSB
Cable
HP Dual Head Cable Lock
• 3 portas
3.0,Locks.
1 portaAlso
USBsupports
3.0 energizada
• Gigabit Ethernet port
China
• 3 USB
3.0 ports, 1 powered USB 3.0 port

Country of origin

China
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