
i-tec USB-C HDMI Travel Adapter PD/Data

i-tec USB-C HDMI a USB adaptér s funkcí
Power Delivery, 1x HDMI 4K Ultra HD
3840x2160 px, 2x USB 3.0 port, 1x USB-C
Power Delivery / Datový port – můžete
použít také jako další USB-C port,
kompatibilní s Thunderbolt 3, pro
Windows, Mac OS, Android, Chrome

 
POPIS PRODUKTU

Přizpůsobte si své pracoviště tak, aby co nejvíce vyhovovalo vašim potřebám. Připojte ke svému notebooku,
tabletu, PC nebo smartphonu s novým USB-C nebo Thunderbolt 3 rozhraním své oblíbené příslušenství. Rozšiřte
svou pracovní plochu o externí HDMI monitor nebo připojte projektor či televizor s HDMI rozhraním.

Adaptér podporuje přenos 4K Ultra HD videa s rozlišením až 3840x2160@30Hz včetně audio signálu. Adaptér
dále nabízí 2x USB 3.0 port pro připojení vašich standardních USB 3.1/3.0/2.0 zařízení a vysokorychlostní přenos
dat (5 Gbps), a 1x USB-C Power Delivery / Datový port pro nabíjení notebooku, tabletu nebo smartphonu
s podporou technologie Power Delivery. Do tohoto portu můžete zapojit originální nebo univerzální síťový
napájecí adaptér s USB-C konektorem, čímž je během vaší práce s notebookem, tabletem nebo smartphonem
zajištěno jeho neustálé dobíjení. Tento port rovněž podporuje přenos dat a můžete zde tedy připojit svá moderní
datová zařízení s USB-C konektorem (např. Ethernet adaptér, USB Flash Disk…). Přes tento port však nelze
přenášet video. Adaptér je vhodný pro použití s MacBook Pro 2016, MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015,
Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1, ASUS UX390UAK a dalšími zařízeními s USB-C
konektorem. Tento konektor má řadu výhod. Je menší a symetrický, což umožňuje snadné zapojení, protože
nemusíte dávat pozor na otočení konektoru. Kompaktní rozměry a nízkou hmotnost adaptéru oceníte hlavně
během cest. Ovladače se instalují automaticky ze systému při prvním připojení.

Prosím, ověřte si pečlivě kompatibilitu vašeho zařízení, zda je v souladu s požadavky na provoz uvedeného i-tec
produktu, zejména video výstup (profil Display Port Alt mode), případně možnost nabíjení (Power Delivery). V
případě nekompatibility nemusí váš nový produkt i-tec fungovat správně. Detaily o specifikacích vašeho
zařízení, resp. USB portu, naleznete v manuálu k vašemu notebooku/tabletu/chytrému telefonu, případně
prostřednictvím zákaznické podpory výrobce vašeho zařízení. Pokud si však i po ověření nebudete jisti, zda je
vaše zařízení plně kompatibilní, obraťte se na naše technické oddělení, prostřednictvím emailové adresy 
support@itecproduct.com.  

Dlouhý produktový popis: i-tec USB-C HDMI a USB adaptér s funkcí Power Delivery, 1x HDMI 4K Ultra HD
3840x2160 px, 2x USB 3.0 port, 1x USB-C Power Delivery / Datový port – můžete použít také jako další USB-C
port, kompatibilní s Thunderbolt 3, pro Windows, Mac OS, Android, Chrome  

VLASTNOSTI PRODUKTU
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1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (13cm)
Technologie grafického adaptéru: USB-C
Power Delivery: 60W
Video port:

1x HDMI
Rozlišení:

Hostitelské zařízení s podporou rozhraní DisplayPort 1.2:
1 monitor - 1x HDMI → až 4K/30Hz
1 monitor - 1x HDMI → až 1080p/120Hz

1x USB-C port gen. 1 + PD (data + power delivery)
2x USB 3.0 port
OS: Windows 10 / 11, macOS, iPadOS*, Android*, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi
Rozměry produktu: 90 x 58 x 14 mm
Hmotnost produktu: 60 g
Rozměry balení: 145 x 130 x 25 mm
Hmotnost balení: 105 g

 

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Hardwarové požadavky:

Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4

Požadavky pro funkci Power Delivery:

Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup:

Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem
Thunderbolt™ 3/4

Operační systém:

Windows 10 / 11, macOS, iPadOS*, Android*, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

 

* iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu videa na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To
znamená, že po připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení
Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

C31DTPDHDMI i-tec USB-C HDMI Travel Adapter PD/Data
EAN: 8595611701894

Hardware

Typ sběrnice USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4

Porty

USB 3.0 TYPE A 2
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USB-C POWER DELIVERY INPUT 1

HDMI 1

POWER DELIVERY 1

POWER DELIVERY MAX WATTAGE 60W

Systémové požadavky

Operační systém Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later

Další vlastnosti

Barva black

Materiál ABS

Rozměry produktu (DxŠxV) 90 x 58 x 14 mm

Váha produktu (bez obalu) 60 g

Váha produktu (vč. obalu) 105 g

Rozměry balení (DxŠxV) 145 x 130 x 25 mm

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora celoživotní

Obsah balení

Produkt

Manuál

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web
i-tec.pro. Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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