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Replicador de portas HP
HPUSB-C
USB-C
Travel
Port Replicator
para
viagem
HP USB-C Travel Port Replicator

Superb mobility doesn’t
mean sacrificing necessary
productivity. With its lean,
lightweight design, the
USB-CTM travel dock easily
slips into a bag or pocket for
massive on-the-go
connectivity. Now you can
pick up and go whenever
you need, but still have the
ports your productivity
demands.
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Multiple ports
●
Connect your laptop to Ethernet, HDMI, DisplayPort, USB-C™, and two USB
ports.

Mobilidade excelente não significa sacrificar a produtividade

Convenient docking
● necessária. Com seu design elegante e leve, a estação de
Quickly connect your
laptop using the single cable for productivity when you
™
para
viagem desliza facilmente para dentro
encaixe
USB-C
need it.

de uma bolsa ou bolso para conectividade em massa em

Pocket-sized
portability
qualquer lugar.
Agora você pode pegar e ir para qualquer
●
Compact
and
lightweight,
it seamlessly
with you
lugar que precisar, mas
ainda temtravels
as portas
quewithout
a sua adding bulk.

produtividade exige.

Features
●
The cable that connects to your laptop neatly folds back into the dock for
Várias portas
storage.
• Conecte o seu laptop à Ethernet, HDMI, DisplayPort, USB-C ™ e duas portas USB
Encaixe conveniente

• Conecte-se rápido ao seu laptop usando o cabo único para produtividade quando precisar.

Portabilidade que cabe no seu bolso

• Compacto e leve, ele viaja sem problemas e sem adicionar volume.

Características

• O cabo que conecta o seu laptop dobra organizadamente para entrar no encaixe para
armazenamento.
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Especificações

SB-C Travel Port Replicator

Replicador de portas HP USB-C para viagem
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HP laptop/tablet with USB-C port
Número do parte
Dimensões

Out of Package: 138.1
x 43.4 x 17.5 mm
X7W49AA #ABB
Packed: 245X110X35
mm
Fora da embalagem: 138,1 x 43,4 x 17,5 mm

Peso

Embalado:
Out of Package: 0.078
kg245 x 110 x 35 mm
Packed: 0.184 Fora da embalagem: 0,078 kg

Garantía

1-year HP Commercial
Guarantee
Garantia de 1 ano da HP Commercial

Embalado: 0,184 kg

al information
Compatibilidade P/N: X7W49AA #ABB
Laptop/tablet HP com porta USB-C
UPC/EAN code: 190780063781

n the box

Informações adicionais

N/P: X7W49AA #ABB

Conteúdo da embalagem

Base de encaixe HP USB-C™ para viagem; Guia rápido; Aviso do produto; Cartão da garantia

Código
UPC/EAN:
190780063781
HP USB-CTM Travel
Dock;
Quick
Start Guide; Product Notice; Warranty Card
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