גיליון נתונים

HP USB-C Travel Docking Station
תחנת עגינה קומפקטית
לנסיעות כדי לחבר את
המחשב הנייד שלך כשאתה
בדרכים
הגדל את הפרודוקטיביות עד
למקסימום עם תחנת העגינה
לנסיעות ™.HP Spectre USB-C
כלי חיוני זה לנסיעות ,המצויד
במגוון יציאות ,לרבות העברת
מתח בטכנולוגיית
 Pass-Throughועיצוב דק וקל
משקל ,מחבר את המחשב הנייד
שלך לכל האביזרים ,הרשת והצג
שלך ,בכל מקום שבו אתה נמצא.

הישאר פרודוקטיבי עם קישוריות מלאה והעברת מתח בטכנולוגיית Pass-Through
●
יציאות  USB 2.0 ,Ethernet ,HDMI ,VGAו -3.0מאפשרות לך להתחבר בצורה חלקה
לאביזרים מרובים או לצג חיצוני ,כשהמחשב הנייד ממשיך לקבל מתח בטעינת
.Pass-Through

1

צא לדרך בקלילות
● תחנת עגינה זו ,במשקל של  0.29ליברות 132/גרם בלבד ,היא מעט יותר גדולה מטלפון
סלולרי כך שניתן לארוז אותה ביחד עם המחשב הנישא.
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כבלים נוספים .חופש רב יותר.
● הישאר מחובר לכל אביזרי ™ USBשלך מבלי לדאוג למקום ,הודות לכבל ארוך במיוחד של
 399מ"מ ) 15.71אינץ'(.
כולל
● נדרשת יציאת מחשב נישא אחת בלבד מסוג  USB™-Cעבור פונקציות העגינה בזמן נסיעה
והטעינה.
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●

בדיקות קפדניות מבטיחות תאימות בין המחשבים הנישאים של  HPעם יציאות טעינה
מסוג .™USB-C
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גיליון נתונים

HP USB-C Travel Docking Station

ממדים
משקל
אחריות

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 1.65 x 5.48 x 14.48 :ס"מ
ארוז 3.6 x 11.1 x 24.7 :ס"מ
מחוץ לאריזה 0.13 :ק"ג
ארוז 0.28 :ק"ג

כיסוי שנותן לך שקט נפשי :קבל שקט נפשי עם אחריות סטנדרטית של  HPהמוגבלת לשנתיים.

P/N: 2SR85AA #ABB
קוד UPC/EAN: 191628927647
סין

תחנת עגינה ™ HP Spectre USB-Cלנסיעות; מדריך הפעלה מהירה; הודעות אודות המוצר; כרטיס אחריות

 1תצוגה חיצונית עם  ;4K/30hzפלט וידאו יחיד בלבד ,ניתן להשתמש ב VGA-או ב HDMI-בנפרד אך לא ביחד.
 2בהשוואה לטלפון סלולרי של  8 x 7 x 14.2ס"מ.
 3בקר באתר התמיכה של  HPכדי למצוא את מפרטי היציאות של המחשב הנישא שלך .מבוסס על בדיקות פנימיות שערכה ,HPתואם למחשבים נישאים של  HPשנטענים דרך ™USB-C
באמצעות מתאמי  ACמסוג ™ USB-Cשל  40ואט ומעלה; בקר באתר התמיכה של  HPכדי לקבוע את המתח בוואט של המחשב הנישא שלך ואת מפרטי היציאות.
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