Adatlap

HP USB-C to USB-A Hub

Optimalizálhatja
munkaterületét a gyakran
használt tartozékok
egyszerű csatlakoztatásával
– az irodában és utazás
közben is. Átalakíthatja a
noteszgép vagy táblagép
USB-C™ portját egy
hordozható, könnyű
USB-elosztóvá, egyidejűleg
akár három USB-tartozékot
is csatlakoztathat a HP
USB-C–USB-A elosztóhoz.

Nincs szükség szoftverre
●
Egyszerűen dugja be a mellékelt USB-C™ kábelt a készülék bármely szabad
USB-C™ portjába, és az elosztó készen áll a az USB-tartozékok kezelésére.
Használja megbízható tartozékait!
●
Töltheti mobiltelefonját az elosztó USB 3.0-ás töltőportjáról, illetve két
USB-port segítségével csatlakoztathatja külső tárolóját, billentyűzetét, egerét,
mikrofonos fejhallgatóját, optikai meghajtóját és még sok mást.
Vigye magával
●
A mellékelt USB-kábelt egyszerűen az elosztó köré tekerheti a kényelmes
szállítás vagy tárolás érdekében a táblagép vagy noteszgép mellett.
Nyugodtan hátradőlhet
●
Az egyéves korlátozott jótállás magabiztosságot nyújt.
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HP USB-C to USB-A Hub

Kompatibilitás

Kompatibilis a legtöbb USB-C porttal rendelkező számítógéppel.

Műszaki specifikáció

USB-C™–USB-A

Méretek

Kicsomagolva: 341,4 x 66,8 x 10,5 mm
Tok- vagy gyűjtőkarton-mennyiség: 24
Csomagok száma raklapszintenként: 6
Szintek száma a raklapon: 10
Raklaponkénti mennyiség: 1440
Csomagolva: 107 x 245 x 34 mm

Súly

Kicsomagolva: 33 g
Csomagolva: 107 g

Jótállás

Egyéves korlátozott garancia.

További információ

Termékszám: Z8W90AA #ABB
UPC/EAN-kód: 190780929506

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

HP USB-C–USB-A elosztó; dokumentáció

Az USB Type-C™ és az USB-C™ az USB Implementers Forum védjegye. A termék az ábrán láthatótól eltérhet. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Az
itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt,
írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal
felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok
tulajdona.
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A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes
értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt,
írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további
jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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