Dataark

HP USB-C to USB-A Hub

Optimer arbeidsområdet
med enkel tilkobling til
tilbehør som du bruker ofte
på kontoret eller når du
reiser. Konverter
USB-C™-porten til den
bærbare PC-en eller
nettbrettet til en bærbar
USB-hub, og muliggjør
samtidige tilkoblinger til
opptil tre USB-tilbehør med
HP USB-C til USB-A hub.

Ingen programvare nødvendig
●
Bare plugg den medfølgende USB-C™-kabelen inn i enhver tilgjengelige
USB-C™-port på enheten, så er huben klar for dine USB-tilbehør.
Behold tilbehøret du stoler på
●
Lad mobiltelefonen med hubens USB 3.0-ladeport og bruk de to andre
USB-portene til å koble til ekstern lagring, tastatur, mus, hodesett, optisk
stasjon og mer.
Ta den med deg
●
Vikle den medfølgende USB-kabelen rundt huben for praktisk transport eller
oppbevaring ved siden av nettbrettet eller den bærbare PC-en.
Vær trygg
●
Få tryggheten ved ett års begrenset garanti.
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HP USB-C to USB-A Hub

Kompatibilitet

Kompatibel med de fleste datamaskiner med USB-C.

Tekniske data

USB-C™ til USB-A

Mål

Pakket ut: 341,4 x 66,8 x 10,5 mm
Mengde i kasse med hovedkartonger: 24
Antall kartonger per pall-lag: 6
Antall lag på pall: 10
Antall per pall: 1440
Pakket: 107 x 245 x 34 mm

Vekt

Pakket ut: 33 g
Pakket: 107 g

Garanti

1 års begrenset garanti.

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

HP USB-C til USB-A Hub; Dokumentasjon

USB Type-C™ og USB-C™ er varemerker for USB Implementers Forum. Faktisk produkt kan variere fra bildet som vises. © Copyright 2016 HP Development
Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes
ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.
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Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette
dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for
tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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