Спецификация

HP USB-C Travel Docking Station
Компактна докинг
станция за път, за да
свързвате лаптопа си в
движение
Увеличете максимално
продуктивността си с
докинг станцията за път
HP Spectre USB-C™.
Оборудвана с
разнообразни портове,
включително такъв за
транзитно зареждане, и с
елегантен лек дизайн,
този пътен аксесоар от
първа необходимост
свързва лаптопа с
всичките Ви аксесоари,
мрежа и дисплей, без
значение къде се
намирате.

Останете продуктивни с пълно свързване и транзитно зареждане
●
Портовете за VGA, HDMI, Ethernet, USB 2.0 и 3.0 Ви позволяват с лекота да
се свържете с няколко аксесоара или външен дисплей и зареждат
лаптопа Ви с транзитното зареждане.
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Пътувайте с малко багаж
●
С тегло само 0,29 паунда/132 грама, тази докинг станция е малко
по-голяма от мобилен телефон, което я прави лесна за носене заедно с
лаптопа Ви.
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По-дълъг кабел. Повече свобода.
●
Останете свързани с USB™ аксесоарите си, без да се тревожите за
разстоянието, благодарение на свръхдългия кабел от 399 мм (15,71 инча).
Изобразяване
●
Необходим е само един лаптоп порт USB™-C за използването на дока за
пътуване и функциите за зареждане.
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●

Внимателното тестване помага за това да се осигури съвместимост с
всички лаптопи на HP с портове за зареждане USB-C™.
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Спецификация

HP USB-C Travel Docking Station

Размери

без опаковка: 14,48 x 5,48 x 1,65 см
Опакован: 24,7 x 11,1 x 3,6 см

Тегло

без опаковка: 0,13 кг
Опакован: 0,28 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете
спокойни със стандартната двугодишна ограничена
гаранция на HP.

Допълнителна № на продукт: 2SR85AA #ABB
информация
UPC/EAN код: 191628927647
Страна на
произход

Китай

Какво има в
кутията

Докинг станция за път HP Spectre USB-C™; Ръководство за бърз
старт; Бележки към продукта; Гаранционна карта

Външен дисплей с 4K/30 hz; единичен видео изход, могат да се използват VGA или HDMI по отделно, не едновременно.
В сравнение с мобилен телефон 14,2 x 7 x 8.
3 Посетете страницата за поддръжка на HP, за да научите спецификациите на порта на лаптопа си. Базиран на вътрешно тестване на HP, съвместим със
зареждащи се с USB-C™ лаптопи на HP, използващи USB-C™ AC адаптери от 40 W или повече; Посетете страницата за поддръжка на HP, за да научите
спецификациите на волтажа и порта на лаптопа си.
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