Fişă tehnică

HP USB-C Travel Docking Station
Un sistem compact de
voiaj, pentru conectarea
laptopului în timpul
deplasării
Extindeţi productivitatea
până la limite, cu sistemul
de voiaj HP Spectre
USB-C™. Echipat cu o gamă
de porturi, inclusiv cu o
conexiune intermediară de
alimentare, şi fiind subţire şi
uşor, acest instrument
esenţial pentru voiaj vă
conectează laptopul la toate
accesoriile, la reţea şi la
monitor, indiferent unde vă
aflaţi.

Rămâneţi productiv, cu conectivitatea completă şi conexiune intermediară
de alimentare
●
Porturile VGA, HDMI, Ethernet, USB 2.0 şi 3.0 vă permit să vă conectaţi fără
probleme la mai multe accesorii sau la un monitor extern şi să menţineţi
laptopul alimentat, încărcându-l prin conexiunea intermediară de alimentare.
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Uşor pentru călătorii
●
La numai 132 de grame, acest sistem de andocare este puţin mai mare decât
un telefon celular, fiind uşor de împachetat alături de laptop.
2

Mai mult cablu. Mai multă libertate.
●
Rămâi conectat la toate accesoriile USB™, fără griji în privinţa spaţiului, graţie
unui cablu foarte lung, de 399 mm.
Beneficii
●
Este necesar un singur port de laptop USB™-C pentru sistemul de andocare de
voiaj şi funcţiile de alimentare.
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●

Prin testarea riguroasă se asigură compatibilitatea în cadrul gamei de laptopuri
HP cu porturi de încărcare USB-C™.
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Fişă tehnică

HP USB-C Travel Docking Station

Dimensiuni

Despachetat: 14,48 x 5,48 x 1,65 cm
Împachetat: 24,7 x 11,1 x 3,6 cm

Greutate

Despachetat: 0,13 kg
Împachetat: 0,28 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucrezi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de doi ani.

Informaţii suplimentare

număr produs: 2SR85AA #ABB
Cod UPC/EAN: 191628927647

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Sistem de andocare de voiaj HP Spectre USB-C™; ghid de pornire rapidă; notificări despre produs; fişă de
garanţie

Monitor extern cu 4K/30 Hz; având o singură ieşire video, poate utiliza fie VGA, fie HDMI în mod separat, nu în acelaşi timp.
În comparaţie cu un telefon celular de 14,2 x 7 x 8 cm.
3 Vizitează pagina de asistenţă HP, pentru a afla specificaţiile porturilor laptopului. Pe baza testării interne HP, produsul este compatibil cu laptopurile HP încărcate
prin USB-C™, utilizând adaptoare de c.a. USB-C™ de 40 W sau de puteri mai mari. Vizitează pagina de asistenţă HP, pentru a determina puterea laptopului şi
specificaţiile porturilor.
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