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Creating
a complete
workspace
hasde
never
beencompleto
simpler
Nunca foi
tão fácil criar
um espaço
trabalho
Charge your device, view content on dual displays, access a
Carregue
o seu dispositivo,
visualize
o conteúdo
em monitores
range
of accessories,
and connect
to a desktop
PC experience
with
a single
cableuma
connection
to the
HP Elite USB-C™
Dockinga
duplos,
acesse
variedade
de acessórios
e conecte-se
Station.
uma experiência de PC desktop com uma conexão de cabo
única para a base de encaixe HP Elite USB-C™.
Quick and easy connectivity enabled by USB-C™
Connect the attached cable to your tablet’s USB-C™ port and get immediate connectivity to a
wired network, multiple displays1 and all of your devices—at the same
time—with DisplayPort,
Conectividade rápida e fácil habilitada através de USB-C ™
HDMI, RJ-45, and five USB ports.
Conecte o cabo anexado à porta USB-C ™ do seu tablet e obtenha conectividade imediata para
umaon
rede com fio, várias monitores1 e todos os seus dispositivos - ao mesmo tempo - com
Power
DisplayPort,
HDMI,
RJ-45pass
e cinco
portas
USB.
Keep working with
a power
through
that
powers your device while it charges.2

Energia
ativada
Built
for enterprise
3
Continue
trabalhando
com uma
passagem
energia
que alimente
seu integrated
dispositivoWake
enquanto
Support
network
manageability
of your
devicede
and
the docking
station with
on
2
ele
carrega.
LAN. PXE boot, and 802.1x authentication on the docking station, and get physical security from
a security lock slot (lock sold separately).
Construído para a empresa

Park
it or pack
it
Suporta
gerenciamento
de rede3 do seu dispositivo e base de encaixe com Wake on LAN
Place
the compact
dock on your
with minimal
impact
yourdeworkspace,
take it to
go
integrado
Reinicialização
PXEdesk
e autenticação
802.1x
natobase
encaixe, eor
obtenha
segurança
with
yourdetablet.
física
uma trava de segurança (trava vendida separadamente).
Rest
easy
Estacione-o
ou leve-o
GetColoque
the reassurance
of a one-year
limited
a base compacta
na sua
mesawarranty.
com impacto mínimo ao seu espaço de trabalho, ou
1 Sold separately.
21 See product QuickSpecs for exact charging
Vendido separadamente.
capacities.

2
Consulteaccess
as Especificações
do produto para
3 Internet
required andrápidas
sold separately.
saber as capacidades exatas de carregamento.
3

Necessário acesso à Internet e vendido
separadamente.

leve-a junto com o seu tablet.

Descanse fácil

Obtenha o conforto da garantia limitada de um ano.
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Specifications

Especificações

Base de encaixe HP Elite USB-C

HP Elite USB-C Docking Station

Número do modelo

X7W54AA

Dimensões (A x L x P)
Model number

6 x 2,76 x 0,77 pol
152,4 x 70 x 19,6 mm
X7W54AA

Dimensions
(H x W x D)
Peso

0,66 lb (0,3 kg)

Tensão operacional normal
Weight
Potência
operacional
média
Normal
Operating
Voltage

19,5V

PotênciaOperating
operacional
Máx.
Average
Power

62 W

Max
Operating(Operacional)
Power
Temperatura
Temperature (Operating)
Temperatura (Sem operação)
Temperature (Non-operating)
Umidade relativa (Operacional)
Relative humidity (Operating)
Umidadehumidity
relativa (Sem
operação)
Relative
(Non-operating)

32-104° F (0-40° C)62 W

55 W

6x2.76x0.77 in
152.4x70x19.6 mm
0.66 lbs (.3 kg)
19.5V
55 W
32-104 F (0-40 C)

40 a 158° F (-40 a +70° C)

-40 to 158 F (-40 to +70C)

5 %- 95 % HR, sem condensação

5%- 95% RH , non-condensing

Temperatura máxima
daRH,
lâmpada
90% RH, 84.2F
90%
84.2Fmolhada
(29° C) maximum
wet(29°
bulbC)temperature

Altitude
Altitude(Operating)
(Operacional)

10000 ft (3048 m) 10000 ft (3048 m)

Altitude (Non-operating)
Altitude (Sem operação)
Shock (Operating)
Choque (Operacional)
Shock (Non-operating)
Choque (sem
operação)
Random
vibration
(Operating)

30000 ft (9144 m) 30000 ft (9144 m)

Vibraçãovibration
aleatória(Non-operating)
(Operacional)
Random

0,21 gRMS

2.09 grms

Option
kitaleatória
contents (Sem operação)
Vibração

2,09 gRMS

HP Elite USB-C Docking Station, AC power cable, 65W A/C adapter, Documentation.

Conteúdo do kit de opcionais

Base de encaixe HP Elite USB-C, cabo de alimentação AC, adaptador 65W A/C, documentação.

Sign up for updates
Inscreva-se para atualizações
hp.com/go/getupdated
hp.com/go/getupdated

40 G, 2 ms, half-sine

40 G, 2 ms, meio seno

240 G, 2 ms, half-sine

240 G, 2 ms, meio seno

0.21 grms
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