Datasheet

HP USB-C to USB-A Hub

Optimaliseer je werkplek
met handige mogelijkheden
om vaak gebruikte
accessoires op kantoor en
onderweg aan te sluiten.
Maak van de USB-C™-poort
op je notebook of tablet een
draagbare, lichtgewicht
USB-hub en ondersteun
gelijktijdige aansluiting van
maximaal drie
USB-accessoires met de HP
USB-C naar USB-A hub.

Geen software nodig
●
Sluit de USB-C™-kabel aan op een vrije USB-C™-poort op het device, dan is de
hub klaar om USB-accessoires aan te sluiten.
Houd de vertrouwde accessoires
●
Laad de mobiele telefoon op via de USB 3.0-oplaadpoort van de hub en
gebruik de twee andere USB-poorten voor aansluiting van externe opslag,
toetsenbord, muis, headset, optische drive en meer.
Neem hem mee
●
Wind de USB-kabel rond de hub om hem gemakkelijk mee te nemen of bij je
tablet of notebook op te bergen.
Wees gerust
●
Zekerheid met een jaar garantie.
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HP USB-C to USB-A Hub

Compatibiliteit

Compatibel met de meeste computers met USB-C.

Technische specificaties

USB-C™ naar USB-A

Afmetingen

Zonder verpakking: 341,4 x 66,8 x 10,5 mm
Inhoud doos of mastercarton: 24
Aantal pakken per palletlaag: 6
Aantal lagen per pallet: 10
Aantal per pallet: 1440
In verpakking: 107 x 245 x 34 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 33 gr
In verpakking: 107 gr

Garantie

Eén jaar garantie.

Extra informatie

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

Land van herkomst

China

Inhoud van de doos

HP USB-C naar USB-A hub; Documentatie
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