Specifikace

HP USB-C Travel Docking Station
S kompaktní cestovní
dokovací stanicí můžete
připojit notebook i na
cestách
Maximalizujte produktivitu s
cestovní dokovací stanicí HP
Spectre USB-C™. Toto
nepostradatelné vybavení
na cesty disponuje lehkým,
tenkým designem a celou
řadou portů včetně
průchozího napájení, které
umožňuje připojit notebook
k libovolnému příslušenství,
síti nebo displeji, ať už jste
kdekoli.

Zůstaňte produktivní díky širokým možnostem připojení a průchozímu
napájení
●
Porty VGA, HDMI, Ethernet, USB 2.0 a USB 3.0 umožňují snadné připojení k více
příslušenstvím nebo externímu displeji a poskytují možnost průchozího
napájení pro notebook.
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Cestujte nalehko.
●
Tato dokovací stanice s hmotností pouhých 132 gramů (0,29 libry) je o trochu
větší než mobilní telefon, můžete ji proto snadno přibalit k notebooku.
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Delší kabel. Více svobody.
●
Buďte připojení ke všem příslušenstvím USB™, aniž byste se museli strachovat
o nedostatek prostoru díky kabelu s mimořádnou délkou 399 mm (15,71").
Funkce
●
Stačí jediný port USB™-C na notebooku a můžete využívat cestovní dokovací
stanici i funkce napájení.
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●

Důsledné testování pomáhá zajistit kompatibilitu s notebooky HP s nabíjecími
porty USB-C™.
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Specifikace

HP USB-C Travel Docking Station

Rozměry

Bez obalu: 14,48 x 5,48 x 1,65 cm
Balení: 24,7 x 11,1 x 3,6 cm

Hmotnost

Bez obalu: 0,13 kg
Balení: 0,28 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Standardní dvouletá omezená záruka HP vám zajistí klidné používání.

Další informace

P/N: 2SR85AA #ABB
Kód UPC/EAN: 191628927647

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Cestovní dokovací stanice HP Spectre USB-C™; Úvodní příručka; Produktová oznámení;
Záruční list

Externí displej s rozlišením 4K / 30 Hz; pouze jeden výstup videa, lze použít buď VGA, nebo HDMI, nikoli obojí najednou.
Srovnání s mobilním telefonem 14,2 x 7 x 8 cm.
3 Další informace o specifikacích portů notebooku najdete na stránce podpory HP. Vychází z interního testování HP, kompatibilní s notebooky HP s nabíjením přes
port USB-C™ pomocí adaptérů USB-C™ 40 W nebo více; Další informace o výkonu a specifikacích portů notebooku najdete na stránce podpory HP.
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