Dataark

HP USB-C Travel Docking Station
En kompakt
rejsedockingstation, så du
kan tilslutte din bærbare
computer, når du er på
farten
Bliv mere produktiv end
nogensinde med HP Spectre
USB-C™rejsedockingstationen.
Dette uundværlige
rejseværktøj er udstyret
med en række porte,
herunder
passthrough-strøm, og har
et slankt og let design, så
du kan slutte din bærbare
computer til dit tilbehør, dit
netværk og din skærm,
uanset hvor du befinder dig.

Sørg for, at du altid er produktiv, med komplet tilslutning og passthrough
●
Takket være VGA-, HDMI-, Ethernet-, USB 2.0- og 3.0-porte kan du slutte
computeren til flere typer tilbehør eller en ekstern skærm og sørge for, at din
bærbare computer altid er opladet ved hjælp af passthrough-opladning.
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Rejs let
●
Denne dockingstation er kun en smule større end en mobiltelefon. Den vejer
kun 132 gram, hvilket gør det nemmere at have den med sammen med din
bærbare computer.
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Mere kabel. Mere frihed.
●
Med dette ekstra lange kabel på 399 mm kan du være sikker på, at dit
USB™-tilbehør altid er opladet, uden at du skal bekymre dig om pladsen.
Fremhævede funktioner
●
Du behøver kun én bærbar computer med USB™-C-port til Travel Docking og
strømfunktioner.
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●

En grundig test sikrer kompatibilitet med bærbare HP-computere med
USB-C™-opladningsporte.
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Dataark

HP USB-C Travel Docking Station

Mål

Udpakket: 14,48 x 5,48 x 1,65 cm
Pakket: 24,7 x 11,1 x 3,6 cm

Vægt

Udpakket: 0,13 kg
Pakket: 0,28 kg

Garanti

Dækning, som giver ro i sindet: Med en begrænset HP-standardgaranti på 2 år kan du have ro i sindet.

Yderligere oplysninger

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

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

HP Spectre USB-C™-dockingstation til rejser; Startvejledning; Produktmeddelelser; Garantikort

Ekstern skærm med 4 K/30 hz; Kun en enkelt videoudgang. Der kan enten bruges VGA eller HDMI.
Sammenlignet med en mobiltelefon på 14,2 x 7 x 8 cm.
3 Besøg HP's supportside for at finde din bærbare computers portspecifikationer. Baseret på interne tests. Kompatibel med HP's bærbare computere, der oplades
med USB-C™ og bruger 40W-USB-C™ vekselstrømsadaptere eller kraftigere. Besøg HP's supportside for at se din bærbare computers effekt og portspecifikationer.
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