Specifikace

HP USB-C to USB-A Hub

Vybavte svůj pracovní
prostor snadnými
možnostmi připojení k často
používaným příslušenstvím
jak v kanceláři, tak na
cestách. Přeměňte port
USB-C™ svého notebooku
nebo tabletu na přenosný,
lehký USB rozbočovač a
současně připojte až tři USB
příslušenství s
rozbočovačem HP USB-C na
USB-A.

Není zapotřebí žádný software
●
Jednoduše zapojte přiložený kabel USB-C™ do libovolného portu USB-C™ na
zařízení a můžete k rozbočovači připojit další USB příslušenství.
Ponechte si příslušenství, kterým důvěřujete
●
Nabíjejte svůj mobilní telefon přes nabíjecí port USB 3.0 rozbočovače a další
dva porty USB použijte k připojení externího úložiště, klávesnice, myši,
sluchátek, optické jednotky a dalších příslušenství.
Mějte jej vždy při sobě.
●
Omotejte přiložený kabel USB kolem rozbočovače, abyste jej mohli pohodlně
přenášet nebo uložit spolu s tabletem či notebookem.
Zůstaňte v klidu
●
Dopřejte si jistotu jednoleté omezené záruky.
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HP USB-C to USB-A Hub

Kompatibilita

Kompatibilní s většinou počítačů s rozhraním USB-C.

Technické specifikace

USB-C™ na USB-A

Rozměry

Bez obalu: 341,4 x 66,8 x 10,5 mm
Bedna nebo hlavní karton – množství: 24
Počet krabic ve vrstvě palet: 6
Počet vrstev v paletě: 10
Počet na paletu: 1 440
Balení: 107 x 245 x 34 mm

Hmotnost

Bez obalu: 33 g
Balení: 107 g

Záruka

Omezená jednoletá záruka.

Další informace

P/N: Z8W90AA #ABB
Kód UPC/EAN: 190780929506

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Rozbočovač HP USB-C na USB-A; Dokumentace

USB Type-C™ a USB-C™ jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum. Skutečný vzhled produktu nemusí být stejný jako na obrázku. © Copyright
2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a
službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných
vlastníků.
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Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami
přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP
není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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