Φύλλο δεδομένων

HP USB-C Travel Docking Station
Μικρή βάση σύνδεσης
ταξιδιού για σύνδεση
φορητού υπολογιστή εν
κινήσει
Γνωρίστε τα όρια της
παραγωγικότητάς σας με
τη βάση σύνδεσης ταξιδιού
HP Spectre USB-C™. Αυτό
το απαραίτητο για τα
ταξίδια σας εργαλείο είναι
εξοπλισμένο με διάφορες
θύρες, παρέχει δυνατότητα
φόρτισης, έχει λεπτή και
ελαφριά σχεδίαση και
συνδέει τον φορητό
υπολογιστή σας σε
βοηθητικό εξοπλισμό,
δίκτυο και οθόνη, όπου κι
αν βρίσκεστε.

Παραμείνετε παραγωγικοί με πλήρη συνδεσιμότητα και τροφοδοσία
●
Οι θύρες VGA, HDMI, Ethernet, USB 2.0 και 3.0 σάς επιτρέπουν να συνδέετε
απρόσκοπτα πολλές συσκευές βοηθητικού εξοπλισμού ή εξωτερική οθόνη
και να φορτίζετε τον υπολογιστή σας για να τον διατηρείτε ανοιχτό.
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Ταξιδέψτε χωρίς βάρος
●
Με βάρος μόλις 0,29 λίβρες/132 γραμμάρια, αυτός ο σταθμός σύνδεσης είναι
λίγο ελαφρύτερος από ένα κινητό τηλέφωνο, διευκολύνοντας την
αποθήκευση μαζί με τον φορητό υπολογιστή σας.
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Μεγαλύτερο καλώδιο. Μεγαλύτερη ελευθερία.
●
Μείνετε συνδεδεμένοι με τα αξεσουάρ USB™ χωρίς να ανησυχείτε για τον
χώρο, χάρη στο πολύ μακρύ καλώδιο με μήκος 399 mm (15,71 ίντσες).
Χαρακτηριστικά
●
Απαιτείται μόνο μία θύρα φορητού υπολογιστή USB™-C για τις λειτουργίες
σταθμού σύνδεσης ταξιδιού και τροφοδοσίας.
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●

Οι αυστηρές δοκιμές διασφαλίζουν συμβατότητα με όλους τους φορητούς
υπολογιστές HP με θύρες φόρτισης USB-C™.
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Φύλλο δεδομένων

HP USB-C Travel Docking Station

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 14,48 x 5,48 x 1,65 cm
Συσκευασμένο: 24,7 x 11,1 x 3,6 cm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,13 kg
Συσκευασμένο: 0,28 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την
τυπική περιορισμένη εγγύηση δύο ετών της ΗΡ.

Πρόσθετες
πληροφορίες

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

Χώρα
προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα
συσκευασίας

Βάση σύνδεσης ταξιδιού HP Spectre USB-C™; Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης; Σημειώσεις για το προϊόν; Κάρτα εγγύησης

Εξωτερική οθόνη με 4K/30hz; μόνο μία έξοδος βίντεο, μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε VGA ή HDMI χωριστά, όχι ταυτόχρονα.
Σε σύγκριση με κινητό τηλέφωνο 14,2 x 7 x 8 cm.
3 Μπείτε στη σελίδα υποστήριξης της HP για να βρείτε την κατανάλωση ισχύος και τις προδιαγραφές θυρών του φορητού υπολογιστή σας. Με βάση εσωτερικές
δοκιμές της HP, συμβατός με φορητούς υπολογιστές που φορτίζονται από θύρα USB-C™ και χρησιμοποιούν τροφοδοτικά A/C με ισχύ 40 Watt ή περισσότερο;
Μπείτε στη σελίδα υποστήριξης της HP για να καθορίσετε την κατανάλωση ισχύος και τις προδιαγραφές θυρών του φορητού υπολογιστή σας.
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