Folha de Dados

HP USB-C to Multi-port Hub
Conectividade adicional
para os dispositivos mais
recentes
Transforme o seu
dispositivo ultrafino num
centro de produtividade
com um hub de
conectividade multiuso.
Ligue tudo, desde um ecrã
HDMI maior a uma unidade
de disco rígido externa, com
apenas uma porta USB-C™
para uma experiência com
todas as funcionalidades
que lhe permite enfrentar
uma carga de trabalho
exigente, onde quer que
esteja.
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Várias ligações
●
Ligue-se a um ecrã externo ou outros acessórios com as portas HDMI,
USB-C™ e USB.
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●

Carregamento de passagem através de USB-C™ para portáteis compatíveis
com carregamento USB-C™ .
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Portabilidade de bolso
●
Compacta, funcional e leve, é a sua companheira de viagem ideal.
Prático cabo
●
Com um generoso cabo de 30,48 cm (12 pol.), pode posicionar o hub onde
necessitar.

Folha de Dados

HP USB-C to Multi-port Hub

Dimensões

Fora da caixa: 35,3 x 6,5 x 1,13 cm
Quantidade da Embalagem ou da Maior Caixa de Cartão Principal: 24
Embalado: 2,15 x 10,7 x 3,4

Peso

Fora da caixa: 0,054 kg
Embalado: 0,128 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de dois anos da
HP.

Informação adicional

P/N: 1BG94AA #ABB
UPC/EAN code: 190781093046

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Hub USB-C™ HP para várias portas; Guia de iniciação rápida; Instruções do produto; Cartão de garantia

O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas
neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas
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