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HP USB-C to USB-A Hub

Ofisteyken ve yoldayken sık
kullandığınız aksesuarlara
kolay bağlantı özelliği
sayesinde çalışma
ortamınızı en iyi duruma
getirin. HP USB-C - USB-A
Hub sayesinde dizüstü
bilgisayarınızın veya
tabletinizin USB-C™ bağlantı
noktasını taşınabilir, hafif bir
USB hub'ına çevirin ve aynı
anda üç adede kadar USB
aksesuarına bağlantı
olanağına sahip olun.

Yazılım gerekmez
●
Hub'ın USB aksesuarlarınızla kullanıma hazır olması için ekli USB-C™ kablosunu
aygıtınızdaki herhangi bir USB-C™ bağlantı noktasına takmanız yeterlidir.
Güvendiğiniz aksesuarları bulundurun
●
Hub'ın USB 3.0 şarj bağlantı noktasıyla cep telefonunuzu şarj edin ve harici
depolama, klavye, fare, kulaklık, optik sürücü ve daha fazlasını bağlamak için
diğer iki USB bağlantı noktasını kullanın.
Yanınızda taşıyın
●
Ekli USB kablosunu hub'ın etrafına dolayarak kolayca taşıyabilir veya tabletiniz
ya da dizüstü bilgisayarınızın yanında saklayabilirsiniz.
İçiniz rahat
●
Bir yıllık sınırlı garantiyle güvencenin keyfini çıkarın.
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Uyumluluk

USB-C bağlantı noktasına sahip çoğu bilgisayarla uyumludur.

Teknik Özellikler

USB-C™ - USB-A

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 341,4 x 66,8 x 10,5 mm
Karton Kutu Miktarı: 24
Palet tabakası başına karton sayısı: 6
Paletteki tabaka sayısı: 10
Palet başına Miktar: 1440
Paketli: 107 x 245 x 34 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 33 g
Paketli: 107 g

Garanti

1 yıllık sınırlı garanti.

Ek bilgiler

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