גיליון נתונים

HP USB-C to USB-A Hub

מטב את סביבת העבודה עם
קישוריות קלה לאביזרים
הנמצאים בשימוש תדיר במשרד
ובדרכים .הפוך את יציאת
 ™USB-Cשל המחשב הנייד או
מחשב הלוח לרכזת  USBניידת
וקלת משקל ואפשר חיבורים
בו-זמניים עם עד שלושה אביזרי
 USBבאמצעות רכזת USB-C
ל USB-A-של .HP

אין צורך בתוכנה
● כל מה שעליך לעשות הוא לחבר את כבל  ™USB-Cהמצורף ליציאת  ™USB-Cזמינה כלשהי בהתקן ,והרכזת מוכנה
לאביזרי ה.USB -
החזק באביזרים אמינים
● טען את הטלפון הנייד שלך באמצעות יציאת הטעינה  USB 3.0של הרכזת ,והשתמש בשתי יציאות ה USB -האחרות כדי
להתחבר לאחסון חיצוני ,מקלדת ,עכבר ,אוזניות ,כונן אופטי ועוד.
קח אותו אתך
● כרוך את כבל ה USB-המצורף סביב הרכזת לצורך העברה נוחה או אחסון יחד עם מחשב הלוח או המחשב הנייד.
קבל שקט נפשי
● קבל את הביטחון שמקנה אחריות מוגבלת לשנה.

גיליון נתונים

רכזת  USB-Cל USB-A-של HP

תאימות

תיאור מחבר

תואם לרוב המחשבים המצוידים ב.USB-C-
 ™USB-CלUSB-A -

טווח טמפרטורות בהפעלה

 35° - 0°צלזיוס

טווח טמפרטורות בהפעלה

 35° - 0°צלזיוס

טווח טמפרטורות בהפעלה
מפרטים טכניים

ממדים
משקל

אחריות

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

 35° - 0°צלזיוס
 ™USB-CלUSB-A -

מחוץ לאריזה 10.5 x 66.8 x 341.4 :מ"מ
ארוז 107 x 245 x 34 :מ"מ
מחוץ לאריזה 33 :ג'
ארוז 107 :ג'

אחריות מוגבלת למשך שנה אחת.
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רכזת  USB-Cל USB-A-של  ;HPתיעוד
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