Dataark

HP USB-C to USB-A Hub

Arbejdspladsen kan
optimeres med nem
tilslutning af det tilbehør,
der bruges mest, på
kontoret og på farten. Du
kan forvandle den bærbare
computers eller
tablet-pc'ens USB-C™-port
til en bærbar, let USB-hub,
hvilket giver mulighed for
samtidig tilslutning af op til
tre stk. USB-tilbehør med
HP's USB-C til USB-A-hub.

Ingen behov for software
●
Du skal bare sætte det tilsluttede USB-C™-kabel i en ledig USB-C™-port på
enheden – så er hubben klar til USB-tilbehør.
Behold det tilbehør, du har tillid til
●
Du kan oplade mobiltelefonen via hubbens USB 3.0-opladningsport og bruge
de to andre USB-porte til at tilslutte et eksternt lager, tastatur, mus, headset,
optiske drev og meget mere.
Tag den med dig
●
Det tilsluttede USB-kabel kan vikles rundt om hubben, så den er nem at
transportere eller opbevare sammen med tablet-pc'en eller den bærbare
computer.
Du kan tage det helt roligt
●
Du kan desuden føle dig helt tryg med 1 års begrænset garanti.
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HP USB-C to USB-A Hub

Kompatibilitet

Kompatibel med de fleste computere med USB-C.

Tekniske specifikationer

USB-C™ til USB-A

Mål

Udpakket: 341,4 x 66,8 x 10,5 mm
Mængde i kasse eller masterpakke: 24
Antal kartoner pr. pallelag: 6
Antal lag på palle: 10
Antal pr. palle: 1440
Pakket: 107 x 245 x 34 mm

Vægt

Udpakket: 33 g
Pakket: 107 g

Garanti

1 års begrænset garanti.

Yderligere oplysninger

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

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold
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