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Especificações

Base de encaixe HP USB-C

HP USB-C Universal Dock

Part number
Model Number

1MK33AA
HSA-B005DS

Número da peça
Dimensions

1MK33AA 7.87 x 2.76 x 1.1 in (200 x 70 x 28 mm)

Número do modelo
Weight

HSA-B005DS
0.77 lb (0.350 kg)

Normal
Operation Voltage
Dimensões

7,87 x 2,7619.5V
x 1,1 pol. (200 x 70 x 28 mm)

Average Operation Power
Peso

Max Operation power

Tensão operacional normal

Temperature (Operation)

77W

0,77 lb (0,350 kg)
19,5V

Potência operacional média

77W

Potência operacional Máx.

88W

Temperature (Non-Operation)
Relative humidity (Operation)

88W
32~104 °F (0~40 °C)
-4~140 °F (-20~+60 °C)
5%~90% RH, non-condensing

Temperatura
(Em operação)
Relative
humidity
(Non-Operation)

32~104 °F5%~95%
(0~40 °C) RH, non-condensing

Altitude
(Operation)
Temperatura
(Sem operação)

10000 ft (3048 m)
-4~140°F (-20~+60°C)

Altitude
(Non-Operation)
Umidade relativa (Em operação)

5%~90% RH, sem condensação

Shock (Operation)

Umidade relativa (Sem operação)

Shock (Non-Operation)

30000 ft (9144 m)

40G, 2ms, half-sine

5%~95% RH, sem condensação

240G, 2ms, half-sine

AltitudeVibration
(Operação)(Operation)
Random

10000 ft (3048
m)
~0.21Grms,
5~500 Hz

Random
(Non-Operation)
AltitudeVibration
(sem operação)

~2.09Grms,
5-500 Hz, Non-Operating
30000 ft (9144
m)

Option kit contents

HP USB-C TM Universal Dock, AC power cord, 90W A/C adapter, USB-A to USB-C TM adapter, and documentation

Choque (Operação)

40G, 2ms, meio seno

Choque (Sem operação)

240G, 2ms, meio seno

Vibração aleatória (Operação)

~0.21Grms, 5~500 Hz

Vibração aleatória (Sem operação)

~2.09Grms, 5-500 Hz, Sem operação

Conteúdo do kit de opcionais

Base de encaixe HP USB-C™ Universal, cabo de alimentação CA, Adaptador 90W A/C, Adaptador USB-A a USB-C™ e documentação
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