Folha de Dados

HP USB-C Travel Docking Station
Uma estação de
ancoragem compacta e
portátil para ligar o seu
portátil nas suas
deslocações

Maximize a produtividade
com a Estação de
Ancoragem Portátil HP
Spectre com USB-C™.
Concebido com um design
fino e leve, e equipado com
uma série de portas e
tecnologia de carregamento
e alimentação em
simultâneo, esta
ferramenta portátil
essencial liga o seu portátil
a todos os seus acessórios,
rede e monitor,
independentemente de
onde estiver.

Mantenha-se produtivo com conectividade completa e tecnologia de
carregamento e alimentação em simultâneo
●
As portas USB 2.0 e 3.0, VGA, HDMI e Ethernet permitem-lhe ligar facilmente
vários acessórios ou um monitor externo, bem como alimentar o seu portátil
através da tecnologia de carregamento e alimentação em simultâneo
Viaje leve
●
Com apenas 132 gramas, esta estação de ancoragem é ligeiramente maior do
que um telemóvel, o que lhe permite ser facilmente transportado com o seu
portátil.
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Mais cabo. Mais liberdade.
●
Mantenha-se ligado a todos os seus acessórios USB™ sem se preocupar com o
espaço, graças a um cabo mais comprido de 399 mm.
Características
●
Apenas uma porta para portátil com USB™-C é necessária para a Estação de
Ancoragem Portátil e funções de alimentação.
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●

Os rigorosos testes ajudam a garantir a compatibilidade em portáteis HP com
portas de carregamento USB-C™.
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Folha de Dados

HP USB-C Travel Docking Station

Dimensões

Fora da caixa: 14,48 x 5,48 x 1,65 cm
Embalado: 24,7 x 11,1 x 3,6 cm

Peso

Fora da caixa: 0,13 kg
Embalado: 0,28 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de 2 anos
da HP.

Informações adicionais

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Estação de Ancoragem Portátil HP Spectre com USB-C™; Guia de iniciação rápida; Instruções do produto;
Cartão de garantia

Monitor externo (4K/30 Hz); apenas uma saída de vídeo; é possível utilizar VGA ou HDMI em separado e não ambos em simultâneo.
Em comparação com um smartphone de 14,2 x 7 x 8 cm.
3 Aceda ao website de Suporte da HP para saber as especificações de porta do seu portátil. A afirmação baseia-se em testes internos da HP e na compatibilidade
dos portáteis HP carregados com USB-C™, utilizando adaptadores de CA com USB-C™ de 40 W ou superior; Aceda ao website de Suporte da HP para determinar as
especificações de porta e potência do seu portátil.
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