Adatlap

HP USB-C Travel Docking Station
Kompakt hordozható
dokkoló a laptop
útközben való
csatlakoztatásához
A HP Spectre USB-C™
hordozható dokkolóval
kitágíthatja hatékonysága
határait. Bárhol is
tartózkodjon, ez a karcsú és
könnyű kialakítású, számos
porttal és továbbított
töltéssel ellátott
nélkülözhetetlen úti eszköz
bármilyen kiegészítőhöz,
hálózathoz vagy kijelzőhöz
képes csatlakoztatni
laptopját.

A teljes körű csatlakoztatási lehetőségeknek és a továbbított töltésnek
köszönhetően mindig hatékonyan dolgozhat
●
A VGA-, a HDMI-, az Ethernet-, valamint az USB 2.0 és 3.0-portok segítségével
zökkenőmentesen csatlakozhat számos kiegészítőhöz vagy egy külső
kijelzőhöz, a laptop folyamatos áramellátásáról pedig a továbbított töltés
révén gondoskodhat.
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Utazzon könnyedén
●
Ez a 0,29 font/132 gramm tömegű dokkoló alig nagyobb, mint egy
mobiltelefon, így könnyen elcsomagolhatja laptopja mellé.
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Hosszabb kábel. Nagyobb szabadság.
●
A rendkívül hosszú, 399 mm-es (15,71 hüvelykes) kábel használatával minden
USB™-csatlakozós eszközét könnyedén csatlakoztathatja.
Szolgáltatások
●
Csak egy USB™-C laptopport szükséges a hordozható dokkolási funkció
használatához és a tápellátáshoz.
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●

A szigorú tesztelés garantálja a kompatibilitást az USB-C™ töltőportokkal
rendelkező HP laptopokkal.
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Adatlap

HP USB-C Travel Docking Station

Méretek

Kicsomagolva: 14,48 x 5,48 x 1,65 cm
Csomagolva: 24,7 x 11,1 x 3,6 cm

Súly

Kicsomagolva: 0,13 kg
Csomagolva: 0,28 kg

Jótállás

Megbízható jótállás: A kétéves HP normál jótállás mellett nyugodtan alhat.

További információ

Termékszám: 2SR85AA #ABB
UPC/EAN-kód: 191628927647

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

HP Spectre USB-C™ hordozható dokkoló; Gyorskalauz; Termékkel kapcsolatos tájékoztatás;
Jótállási jegy

4K felbontású, 30 Hz-es külső kijelző; egyetlen videokimenet; a VGA- vagy HDMI-csatlakozó külön-külön csatlakoztatható, egyszerre nem.
Egy 14,2 x 7 x 8 cm-es mobiltelefonnal összehasonlítva.
3 A HP támogatási oldalán ellenőrizheti laptopja portspecifikációit. Belső HP-teszt alapján kompatibilis USB-C™ töltőporton keresztül tölthető HP laptopokkal,
amelyek 40 W vagy annál nagyobb teljesítményű, váltóáramú USB-C™ tápegységet használnak; A HP támogatási oldalán ellenőrizheti laptopja teljesítmény- és
portspecifikációit.
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