Fişă tehnică

HP USB-C to USB-A Hub

Optimizaţi-vă spaţiul de
lucru prin conectivitatea
simplă la accesoriile des
utilizate, la birou sau în
timpul călătoriilor.
Transformaţi portul USB-C™
al notebookului sau tabletei
într-un distribuitor USB uşor
şi portabil şi permiteţi
conectarea simultană a
până la trei accesorii USB, cu
distribuitorul HP USB-C la
USB-A.

Nu este necesar niciun software
●
Pur şi simplu conectaţi cablul USB-C™ ataşat, la orice port USB-C™ disponibil
de pe dispozitiv şi distribuitorul este pregătit pentru accesoriile USB.
Păstraţi accesoriile în care aveţi încredere
●
Încărcaţi telefonul celular utilizând portul de încărcare USB 3.0 al
distribuitorului şi utilizaţi celelalte două porturi USB pentru a conecta unităţi de
stocare externe, o tastatură, un mouse, un set de căşti, o unitate optică şi
multe altele.
Luaţi-l cu dvs.
●
Înfăşuraţi cablul USB ataşat, în jurul distribuitorului, pentru a-l stoca sau
transporta convenabil alături de tabletă sau notebook.
Fiţi relaxat
●
Obţineţi siguranţa unei garanţii limitate de un an.

Fişă tehnică

HP USB-C to USB-A Hub

Compatibilitate

Produs compatibil cu majoritatea computerelor echipate cu USB-C.

Specificaţii tehnice

USB-C™ la USB-A

Dimensiuni

Despachetat: 341,4 x 66,8 x 10,5 mm
Numărul de cutii sau baxuri: 24
Număr de cutii de carton pe un nivel al paletului: 6
Număr de niveluri în palet: 10
Cantitate per palet: 1440
Împachetat: 107 x 245 x 34 mm

Greutate

Despachetat: 33 g
Împachetat: 107 g

Garanţie

Un an garanţie limitată.

Informaţii suplimentare

număr produs: Z8W90AA #ABB
Cod UPC/EAN: 190780929506

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Distribuitor HP USB-C la USB-A; documentaţie

USB Type-C™ şi USB-C™ sunt mărci comerciale ale USB Implementers Forum. Produsul real poate să difere de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP
Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt
cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie
suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă. Toate celelalte mărci
comerciale sunt în proprietatea deţinătorilor respectivi.
1

Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din
documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate
în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca
fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din
documentul de faţă.
04/17

