Taulukot

HP USB-C to USB-A Hub

Optimoi työtilasi ja yhdistä
usein käyttämäsi
lisävarusteet helposti
toimistossa ja ollessasi
liikkeellä. Muunna
kannettavan tai
tablet-tietokoneen
USB-C™-portti kevyesti
mukana kulkevaksi
keskittimeksi, johon voi
yhdistää samanaikaisesti
enintään kolme
USB-lisävarustetta HP
USB-C–USB-A -keskittimen
avulla.

Mitään ohjelmistoa ei tarvita.
●
Yhdistä mukana tuleva USB-C™-kaapeli laitteesi mihin tahansa vapaaseen
USB-C™-porttiin, ja keskitin on valmis USB-laitteitasi varten.
Pidä lisävarusteet, joihin voit luottaa.
●
Lataa matkapuhelimesi keskittimen USB 3.0 -latausportin avulla ja yhdistä
kahteen muuhun USB-porttiin esimerkiksi ulkoinen tallennuslaite,
näppäimistö, hiiri, kuulokkeet tai optinen asema.
Kanna sitä mukanasi
●
Mukana tuleva USB-kaapeli on kätevä kuljettaa tai säilyttää käärittynä
keskittimen ympärille yhdessä tablet- tai kannettavan tietokoneen kanssa.
Mielenrauhaa
●
Saat mieltä rauhoittavan yhden vuoden rajoitetun takuun.
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Yhteensopivuus

Yhteensopiva useimpien USB-C-portilla varustettujen tietokoneiden kanssa.

Tekniset tiedot

USB-C™–USB-A

Mitat

Ilman pakkausta: 341,4 × 66,8 × 10,5 mm
Määrä laatikkosarjassa: 24
Laatikoiden määrä yhdessä kuormalavan kerroksessa: 6
Kerrosten määrä kuormalavassa: 10
Määrä / Lava: 1440
Pakattu: 107 × 245 × 34 mm

Paino

Ilman pakkausta: 33 g
Pakattu: 107 g

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu.

Lisätiedot

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