Datasheet

HP USB-C Travel Docking Station
Een compact traveldock
om je laptop onderweg
aan te sluiten
Verhoog je productiviteit tot
het maximum met een HP
Spectre USB-C™ traveldock.
Dit onmisbare
reisaccessoire biedt diverse
poorten, stroomdoorvoer
en een compact, licht
ontwerp om al je
toebehoren, het netwerk en
een scherm op je laptop aan
te sluiten, waar je ook bent.

Blijf productief met complete aansluitmogelijkheden en stroomdoorvoer
●
Via VGA-, HDMI-, Ethernet - en USB 2.0- en 3.0-poorten sluit je moeiteloos een
aantal accessoires of een extern scherm aan en met de laadvoorziening met
stroomdoorvoer geef je de laptop stroom.
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Reis licht
●
Dit dock weegt slechts 132 gram en is maar iets groter dan een mobieltje,
waardoor je het eenvoudig met je laptop kunt meenemen.
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Meer kabels. Meer vrijheid.
●
Sluit al je USB™-accessoires moeiteloos aan dankzij een extra lange kabel van
399 mm.
Pluspunten
●
Je hebt slechts één USB™-C-laptoppoort nodig om de traveldock- en
voedingsfuncties te gebruiken.
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●

Compatibiliteit tussen HP laptops met USB-C™-oplaadpoorten is grondig
getest.
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HP USB-C Travel Docking Station

Afmetingen

Zonder verpakking: 14,48 x 5,48 x 1,65 cm
In verpakking: 24,7 x 11,1 x 3,6 cm

Gewicht

Zonder verpakking: 130 gr
In verpakking: 280 gr

Garantie

Garantie voor een gerust gevoel: Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Aanvullende informatie

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

Land van herkomst

China

Inhoud van de doos

HP Spectre USB-C™ traveldock; Beknopte handleiding; Productinformatie; Garantiekaart

Extern display met 4K/30hz; alleen één video-uitvoer mogelijk, ofwel VGA of HDMI maar niet tegelijkertijd.
In vergelijking met een mobiele telefoon van 14,2 x 7 x 8 cm.
3 Ga naar de pagina HP Klantondersteuning voor de poortspecificaties van je laptop. Op basis van interne HP testen, compatibel met HP laptops met
USB-C™-oplaadpoort met USB-C™-netvoedingsadapters met 40 W of meer; Ga naar de pagina HP Klantondersteuning voor het wattage en de poortspecificaties
van je laptop.
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