Taulukot

HP USB-C Travel Docking Station
Pienikokoisen
matkatelakan avulla voit
yhdistää kannettavan
tietokoneesi tien päällä
Venytä tuottavuus
äärirajoilleen HP Spectre
USB-C™ -matkatelakan
avulla. Tässä hyödyllisessä,
muotoilultaan ohuessa ja
kevyessä matkatyökalussa
on useita portteja sekä
virran läpivienti. Telakan
avulla voit kytkeä
kannettavan tietokoneen
kaikki tarvikkeet ja näytön ja
muodostaa yhteyden
verkkoon missä tahansa
oletkin.

Hyödynnä täysi liitettävyys ja virran läpivienti ja pysy tuottavana
●
VGA-, HDMI-, Ethernet-, USB 2.0- ja 3.0-porttien ansiosta voit liittää useita
lisävarusteita tai ulkoisen näytön saumattomasti ja taata kannettavan
tietokoneen virransaannin läpivientilatauksen ansiosta.
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Matkusta kevyesti
●
Vain 132 grammaa painava telakka on hieman isompi kuin matkapuhelin, joten
se on helppo pakata mukaan yhdessä kannettavan tietokoneen kanssa.
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Pidempi kaapeli. Enemmän vapautta.
●
Pysy yhteydessä kaikkiin USB™-lisälaitteisiisi tarvitsematta olla huolissaan
tilan riittävyydestä erikoispitkän 399 mm:n kaapelin ansiosta.
Ominaisuudet
●
Tarvitaan vain yksi kannettavan tietokoneen USB™-C-portti telakoimista ja
virransyöttöä varten, kun olet liikkeellä.
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●

Tiukat vaatimukset täyttävä testaaminen auttaa varmistamaan
yhteensopivuuden kannettavien HP-tietokoneiden kanssa, joissa on
USB-C™-latausportit.
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Taulukot

HP USB-C Travel Docking Station

Mitat

Ilman pakkausta: 14,48 × 5,48 × 1,65 cm
Pakattu: 24,7 × 11,1 × 3,6 cm

Paino

Ilman pakkausta: 0,13 kg
Pakattu: 0,28 kg

Takuu

Mielenrauhan takaava kattavuus: Voit olla huoletta HP:n kahden vuoden rajoitetun vakiotakuun ansiosta.

Lisätietoja

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

Valmistusmaa

Kiina

Pakkauksen sisältö

HP Spectre USB-C™ Travel Dock -matkatelakointiasema; pikaopas; tuotetiedot; takuukortti

Ulkoinen 4K/30hz-näyttö; vain yksi videolähtö, johon voidaan yhdistää VGA- tai HDMI-liitin mutta ei samanaikaisesti.
Verrattuna 14,2 × 7 × 8 cm:n matkapuhelimeen.
3 Saat kannettavan tietokoneesi porttien tekniset tiedot selville HP:n tukisivulta. Perustuu HP:n sisäiseen testaukseen, yhteensopiva USB-C™-portin kautta
ladattavien HP:n kannettavien tietokoneiden kanssa käytettäessä vähintään 40 watin USB-C™ AC-virtalähdettä; saat kannettavan tietokoneesi wattitehon ja
porttien tekniset tiedot selville HP:n tukisivulta.
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