Folha de Dados

HP USB-C to USB-A Hub

Otimize o seu espaço de
trabalho com uma fácil
conectividade para os
acessórios mais utilizados
no escritório e em viagem.
Converta a porta USB-C™
do seu portátil ou tablet
num hub USB portátil e leve
e permita ligações em
simultâneo para até três
acessórios USB com o Hub
HP USB-C para USB-A.

Não é necessário software
●
Basta ligar o cabo USB-C™ anexado a qualquer porta USB-C™ disponível no
seu dispositivo, e o hub estará pronto para os seus acessórios USB.
Tenha consigo os acessórios em que confia
●
Carregue o seu telemóvel com a porta de carregamento do hub USB 3.0 e
utilize as outras duas portas USB para ligar ao seu armazenamento externo,
teclado, rato, auscultadores, unidade ótica, e muito mais.
Leve-o consigo
●
Enrole o cabo USB anexado em torno do hub para um prático transporte ou
armazenamento juntamente com o seu tablet ou portátil.
Fique descansado
●
Obtenha a segurança de uma garantia limitada de um ano.

Folha de Dados

HP USB-C to USB-A Hub

Compatibilidade

Compatível com a maioria dos computadores equipados com USB-C.

Especificações técnicas

USB-C™ para USB-A

Dimensões

Fora da caixa: 341,4 x 66,8 x 10,5 mm
Quantidade da Embalagem ou da Maior Caixa de Cartão Principal: 24
Número de caixas de cartão por camada de palete: 6
Número de camadas na palete: 10
Quantidade por Palete: 1440
Embalado: 107 x 245 x 34 mm

Peso

Fora da caixa: 33 g
Embalado: 107 g

Garantia

Garantia limitada de 1 ano.

Informação adicional

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Hub HP USB-C para USB-A; Documentação

USB Type-C™ e USB-C™ são marcas comerciais da USB Implementers Forum. O produto real poderá ser diferente do apresentado na imagem. © Copyright 2016
HP Development Company, L.P. As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos
e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado como
constituindo uma garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento. Todas
as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
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