Karta produktu

HP USB-C to USB-A Hub

Optymalizacja przestrzeni
roboczej dzięki łatwemu
podłączeniu do często
używanych akcesoriów w
biurze i w podróży.
Przekształcenie portu
USB-C™ notebooka lub
tabletu w przenośny lekki
koncentrator USB i
umożliwienie
jednoczesnego podłączenia
maksymalnie trzech
akcesoriów USB przez HP
USB-C do koncentratora
USB-A.

Oprogramowanie nie jest wymagane
●
Wystarczy, że podłączysz dołączony do zestawu przewód USB-C™ do
dowolnego dostępnego portu USB-C™ urządzenia, a koncentrator będzie
przygotowany do akcesoriów USB.
Korzystaj z akcesoriów, do których masz zaufanie
●
Naładuj telefon komórkowy przez port ładowania USB 3.0 koncentratora i użyj
dwóch innych portów USB do podłączenia do zewnętrznej pamięci, klawiatury,
myszy, zestawu słuchawkowego, napędu optycznego i nie tylko.
Zabierz go ze sobą
●
Owiń dołączony przewód USB wokół koncentratora, aby zapewnić wygodny
transport czy przechowywanie razem z tabletem lub notebookiem.
Pełen spokój
●
Roczna ograniczona gwarancja zapewnia poczucie pewności.
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Zgodność

Zgodność z większością komputerów wyposażonych w USB-C.

Dane techniczne

USB-C™ do USB-A

Wymiary

Z opakowania: 341,4 × 66,8 × 10,5 mm
Ilość w pudełku lub głównym opakowaniu kartonowym: 24
Ilość kartonów w warstwie na palecie: 6
Ilość warstw na palecie: 10
Liczba na palecie: 1440
Zapakowane: 107 × 245 × 34 mm

Waga

Z opakowania: 33 g
Zapakowane: 107 g

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja.

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Koncentrator HP USB-C do USB-A; Dokumentacja

USB Type-C™ i USB-C™ są znakami towarowymi USB Implementers Forum. Rzeczywisty produkt mogą się różnić od przedstawionego na ilustracji. © Copyright
2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP
udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w
niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
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Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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