Спецификация

HP USB-C to USB-A Hub

Оптимизирайте работното
си пространство с лесна
свързаност към често
използваните аксесоари в
офиса и когато сте на път.
Преобразувайте USB-C™
порта на преносимия си
компютър или таблет в
преносим и лек USB хъб, и
използвайте
едновременни връзки с до
три USB аксесоара
благодарение на HP хъб
USB-C към USB-A.

Не е необходим софтуер
●
Просто включете прикачения USB-C™ кабел в свободен USB-C™ порт на
устройството си и хъбът е готов за Вашите USB аксесоари.
Запазете аксесоарите, на които имате доверие
●
Зареждайте мобилния си телефон с USB 3.0 порта за зареждане на хъба и
използвайте останалите два USB порта за свързване на външна памет,
клавиатура, мишка, слушалки, оптично устройство и други.
Вземете го с вас
●
Омотайте прикачения USB кабел около хъба за удобно пренасяне или
съхранение заедно с таблета или преносимия Ви компютър.
Бъдете спокойни
●
Бъдете сигурни с едногодишната ограничена гаранция.

Спецификация

HP USB-C to USB-A Hub

Съвместимост

Съвместимост с повечето компютри с USB-C.

Технически спецификации USB-C™ към USB-A
Размери

без опаковка: 341,4 x 66,8 x 10,5 мм
Брой в сандък или общ кашон: 24
Брой кашони в ниво на палета: 6
Брой пластове в палета: 10
Количество в една палета: 1440
Опакован: 107 x 245 x 34 мм

Тегло

без опаковка: 33 г
Опакован: 107 г

Гаранция

Една година ограничена гаранция.

Допълнителна
информация

№ на продукт: Z8W90AA #ABB
UPC/EAN код: 190780929506

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

HP хъб USB-C към USB-A; Документация

USB Type-C™ и USB-C™ са търговски марки на Форума на организациите, внедряващи USB. Действителният продукт може да се различава от показаното
изображение. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променяна без предизвестие.
Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите.
Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни
грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
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