Datablad

HP USB-C Travel Docking Station
En kompakt
dockningsstation för
anslutning av datorn när
du är på språng
Maximera produktiviteten
med HP Spectre USB-C™
resedocka. Detta smidiga
reseverktyg har ett antal
olika portar, inklusive
kontinuerlig laddning, i en
lätt och kompakt design och
kan användas för att
ansluta din bärbara dator till
alla tillbehör, nätverk och
skärmar, oavsett var du
befinner dig.

Förbli produktiv med fullständig anslutning och kontinuerlig laddning
●
VGA-, HDMI-, Ethernet-, USB 2.0- och 3.0-portar gör det enkelt att ansluta till
flera tillbehör eller en extern bildskärm, och du håller din bärbara dator
strömförsörjd och laddad.
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Res lätt
●
Dockan väger endast 132 gram och är bara något större än en mobiltelefon, så
den får enkelt plats bredvid datorn.
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Mer kabel. Mer frihet.
●
Anslut alla dina USB™-tillbehör utan att behöva oroa dig för att inte få plats,
tack vare den extra långa kabeln på 399 mm.
Höjdpunkter
●
Endast en USB™-C-port krävs för resedocka och laddningsfunktioner.
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●

Noga testad för att fungera tillsammans med HPs bärbara datorer med
USB-C™-laddningsportar.
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Datablad

HP USB-C Travel Docking Station

Yttermått

Utan emballage: 14,48 x 5,48 x 1,65 cm
Förpackat: 24,7 x 11,1 x 3,6 cm

Vikt

Utan emballage: 0,13 kg
Förpackat: 0,28 kg

Garanti

Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på två år.

Mer information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

HP Spectre USB-C™ resedocka; Snabbstartshandbok; Produktmeddelanden; Garantikort

Extern skärm med 4K/30 Hz; endast en videoutgång, för antingen VGA eller HDMI (inte samtidigt).
Jämfört med en mobiltelefon på 14,2 x 7 x 8 cm.
3 Besök HPs supportsida för att ta reda på portspecifikationer för den bärbara datorn. Baserat på interna tester, passar med bärbara HP-datorer som laddas via
USB-C™ med 40 W eller mer kraftfulla USB-C™-nätadaptrar. Besök HPs supportsida för att ta reda på wattal och portspecifikationer för den bärbara datorn.
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