Dataark

HP USB-C Travel Docking Station
En kompakt reisedokk for
å koble til den bærbare
PC-en mens du er på
farten
Øk produktiviteten din med
HP Spectre USB-C™
reisedokk. Dette verktøyet
er utstyrt med en rekke
porter, blant annet for
pass-through-lading. Med
dette elegante
reisetilbehøret i en tynn og
lett design kan du koble den
bærbare PC-en til alt
nødvendig tilbehør, nettverk
og skjermer, uansett hvor
du er.

Vær produktiv med full tilkobling og pass-through-lading
●
VGA, HDMI, Ethernet, USB 2.0- og 3.0-porter betyr at du kan koble til mengder
av utstyr sømløst, og sørge for god strømforsyning til din bærbare PC med
pass-through-lading .
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Reis lett
●
Med sine 132 gram er denne dokken bare litt større enn en mobiltelefon, så
den er lett å pakke sammen med den bærbare PC-en.
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Lengre ledning. Mer frihet.
●
Sørg for tilkobling av alt ditt USB™-utstyr ved hjelp av den ekstra lange
ledningen på 399 mm.
Med
●
Bare én USB™-C-port på den bærbare PC-en er nødvendig for reisedokk- og
strømfunksjoner.
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●

Grundig testing bidrar til å sikre full kompatibilitet hos alle HPs bærbare PC-er
med USB-C™-ladeporter.
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Dataark

HP USB-C Travel Docking Station

Mål

Pakket ut: 14,48 x 5,48 x 1,65 cm
Pakket: 24,7 x 11,1 x 3,6 cm

Vekt

Pakket ut: 0,13 kg
Pakket: 0,28 kg

Garanti

Dekning som gir trygghet: Sov godt om natten med to års begrenset standardgaranti fra HP.

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

HP Spectre USB-C™-reisedokk; Hurtigstartveiledning; Produktmerknader; Garantikort

Ekstern skjerm med 4K / 30hz; Kun enkel skjermutgang. Kan bruke enten VGA eller HDMI separat, men ikke samtidig.
Sammenlignet med en 14,2 x 7 x 8 cm mobiltelefon.
3 Besøk HPs støtteside for å finne din bærbare PCs portspesifikasjoner. Basert på HPs interne testing. Kompatibel med USB-C™-ladet HP bærbar PC som bruker
USB-C™-strømadapter på 40 W eller mer; Besøk HPs støtteside for å fastslå den bærbare PC-ens strømforbruk og portspesifikasjoner.
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