Φύλλο δεδομένων

HP USB-C to USB-A Hub

Βελτιστοποιήστε τον χώρο
εργασίας σας με εύκολη
συνδεσιμότητα για τον
βοηθητικό εξοπλισμό που
χρησιμοποιείτε συχνά στο
γραφείο και εν κινήσει.
Μετατρέψτε τη θύρα
USB-C™ του φορητού
υπολογιστή ή του tablet
σας σε φορητό, ελαφρύ
διανομέα USB και
επιτρέψτε ταυτόχρονες
συνδέσεις σε μέχρι και
τρεις συσκευές βοηθητικού
εξοπλισμού USB με τον
διανομέα HP USB-C σε
USB-A.

Δεν απαιτείται λογισμικό
●
Απλώς συνδέστε το προσαρτημένο καλώδιο USB-C™ σε οποιαδήποτε
διαθέσιμη θύρα USB-C™ στη συσκευή σας, και ο διανομέας είναι έτοιμος για
χρήση του βοηθητικού εξοπλισμού USB.
Διατηρήστε τον εξοπλισμό που εμπιστεύεστε
●
Φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο με τη θύρα φόρτισης USB 3.0 του
διανομέα και χρησιμοποιήστε τις άλλες δύο θύρες USB για σύνδεση σε
εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, πληκτρολόγιο, ποντίκι, σετ
ακουστικών-μικροφώνου, μονάδα οπτικού δίσκου κ.ά.
Πάρτε τον μαζί σας
●
Τυλίξτε το προσαρτημένο καλώδιο USB γύρω από το διανομέα για πρακτική
μεταφορά ή αποθήκευση μαζί με το tablet ή τον φορητό υπολογιστή σας.
Μείνετε ήσυχοι
●
Νιώστε σιγουριά με την περιορισμένη εγγύηση ενός έτους.
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Συμβατότητα

Συμβατότητα με τους περισσότερους υπολογιστές με USB-C.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

USB-C™ σε USB-A

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 341,4 x 66,8 x 10,5 mm
Ποσότητα θήκης ή χαρτόκουτου κανονικού μεγέθους: 24
Αριθμός κουτών ανά στρώμα παλέτας: 6
Αριθμός στρωμάτων παλέτας: 10
Ποσότητα ανά παλέτα: 1440
Συσκευασμένο: 107 x 245 x 34 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 33 g
Συσκευασμένο: 107 g

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους.

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Διανομέας HP USB-C σε USB-A; Τεκμηρίωση

Οι ονομασίες USB Type-C™ και USB-C™ είναι εμπορικά σήματα της USB Implementers Forum. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει από την εικόνα. ©
Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του
παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Όλα τα άλλα
εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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