Veri sayfası

HP USB-C Travel Docking Station
Hareket halinde dizüstü
bilgisayar bağlamak için
küçük yerleştirme
istasyonu
HP Spectre USB-C™ Seyahat
Yerleştirme İstasyonu ile
üretkenliğin sınırlarını
zorlayın. Geçişli şarj gibi
farklı bağlantı noktalarıyla
donatılan ve ince, hafif bir
tasarıma sahip bu seyahat
aracı dizüstü bilgisayarınızı
tüm aksesuarlarınıza,
ağınıza ve ekranınıza her
yerde bağlamanızı sağlar.

Eksiksiz bağlantı ve geçişli şarj özellikleriyle üretkenliğinizi koruyun
●
VGA, HDMI, Ethernet, USB 2.0 ve 3.0 bağlantı noktaları çok sayıda aksesuara
veya harici bir ekrana sorunsuz bir şekilde bağlanmanızı ve geçişli şarj
sayesinde dizüstü bilgisayarınızın şarjının dolu kalmasını sağlar.
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Hafif seyahat edin
●
Yalnızca 132 gram/0,29 lb ağırlındaki bu yerleştirme istasyonu bir cep
telefonundan çok az daha büyüktür ve dizüstü bilgisayarınızla birlikte kolayca
taşınabilir.
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Daha uzun kablo. Daha çok özgürlük.
●
Son derece uzun 399 mm (15,71 inç) kablo sayesinde yeterli alan olup
olmadığı konusunda endişelenmeden tüm USB™ aksesuarlarınıza bağlı kalın.
Özellikler
●
Seyahat Yerleştirme İstasyonu ve güç işlevleri için yalnızca tek USB™-C dizüstü
bilgisayar bağlantı noktası gerekir.
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●

Gerçekleştirilen sıkı testler, USB-C™ şarj bağlantı noktalı HP dizüstü
bilgisayarlar genelinde uyumluluğu sağlar.
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Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 14,48 x 5,48 x 1,65 cm
Paketli: 24,7 x 11,1 x 3,6 cm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,13 kg
Paketli: 0,28 kg

Garanti

Huzur veren koruma: HP iki yıllık standart sınırlı garantiyle içiniz rahat olsun.

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutunun içeriği

HP Spectre USB-C™ Seyahat Yerleştirme İstasyonu; Hızlı Başlangıç kılavuzu; Ürün bildirimleri; Garanti kartı

4K/30hz harici ekran; yalnızca tek video çıkışı, VGA ya da HDMI bağlantı noktaları aynı anda değil, ayrı ayrı kullanılabilir.
14,2 x 7 x 8 cm boyutlarındaki bir cep telefonu ile karşılaştırılmıştır.
3 Dizüstü bilgisayarınızın bağlantı noktası belirtimlerini öğrenmek için HP destek sayfasını ziyaret edin. HP dahili testlerine dayanmaktadır, 40W ya da üzeri USB-C™
AC adaptör kullanılarak USB-C™ üzerinden şarj edilen HP Dizüstü Bilgisayarlarla uyumludur. Dizüstü bilgisayarınızın elektrik gücünü ve bağlantı noktası belirtimlerini
öğrenmek için HP Destek sayfasını ziyaret edin.
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