Datablad

HP USB-C to USB-A Hub

Optimera din arbetsyta med
enkel anslutning till dina
vanliga tillbehör, på kontoret
eller på resande fot.
Förvandla USB-C™-porten
på din bärbara dator eller
platta till en portabel och
lätt USB-hubb med HPs
USB-C-till-USB-A-hubb, som
låter dig skapa upp till tre
samtidiga anslutningar för
olika USB-tillbehör.

Kräver ingen programvara
●
Anslut bara den fasta USB-C™-kabeln till en valfri tillgänglig USB-C™-port på
din enhet och hubben är redo för USB-tillbehören.
Behåll de tillbehör som du litar på
●
Ladda mobiltelefonen med hubbens USB 3.0-laddningsport och använd de
andra två USB-portarna till att ansluta den externa lagringsenheten,
tangentbord, mus, headset, optisk enhet och mycket annat.
Ta den med dig
●
Vira den fasta USB-kabeln runt hubben för bekväm transport eller förvaring
bredvid plattan eller den bärbara datorn.
Känn dig lugn
●
Ett års begränsad garanti ger trygghet.

Datablad

HP USB-C to USB-A Hub

Kompatibilitet

Kompatibel med de flesta USB-C-utrustade datorer.

Teknisk information

USB-C™ till USB-A

Yttermått

Utan emballage: 341,4 x 66,8 x 10,5 mm
Kvantitet av väskor eller huvudkartonger: 24
Antal kartonger per pallager: 6
Antal lager på pall: 10
Antal per pall: 1440
Förpackat: 107 x 245 x 34 mm

Vikt

Utan emballage: 33 g
Förpackat: 107 g

Garanti

Ett års begränsad garanti.

Ytterligare information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

HP USB-C till USB-A-hubb; Dokumentation

USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum. Den faktiska produkten kan variera från bilden som visas. © Copyright 2016 HP
Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och
tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP
ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
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Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan
komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti.
HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.
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