
i-tec USB-C Travel Adapter PD/Data

i-tec 3 portowy HUB USB-C z funkcją
Power Delivery, 3x port USB 3.0 do
podłączenia urządzeń USB, 1x USB-C
Power Delivery / port danych – może być
użyty jako kolejny port USB-C,
kompatybilny z Thunderbolt 3 oraz
systemami Windows, Mac OS, Android,
Chrome

 
OPIS PRODUKTU

Zorganizuj swoje miejsce pracy aby w pełni spełniało twoje oczekiwania. Wykorzystaj nowe złącza USB-C lub
Thunderbolt 3 do podłączenia urządzeń peryferyjnych do notebooka, tabletu, PC lub smartfonu.

Adapter oferuje 3x port USB 3.0 do podłączenia standardowych urządzeń USB 3.1/3.0/2.0 oraz wysoki transfer
danych (5 Gbps), 1x USB-C Power Delivery / port danych do ładowania notebooka, tabletu tabletu lub smartfonu
z obsługą technologii Power Delivery. Do tego portu można podłączyć oryginalny lub uniwersalny zasilacz ze
złączem USB-C i zapewnić sobie stałe ładowanie notebooka, tabletu lub smartfonu podczas pracy. Port ten może
również posłużyć do przenoszenia danych po podłączeniu urządzeń ze złączem USB-C (np. adapter Ethernet,
USB Flash Disk…). Port nie umożliwia transferu video.

Adapter jest kompatybilny z MacBook Pro 2016, MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12,
Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1, ASUS UX390UAK oraz innymi urządzeniami ze złączem USB-C. Nowe złącze
USB-C posiada wiele zalet. Jest mniejsze i symetryczne, pozwala na wpięcie dowolną stroną.

Adapter jest wygodny podczas podróży z racji niewielkich wymiarów oraz wagi. Sterowniki instalują się z sytemu
automatycznie przy pierwszym podłączeniu.

Upewnij się, że sprawdziłeś kompatybilność swojego urządzenia, czy spełnia ono wszystkie wymagania
dotyczące działania konkretnego produktu i-tec, szczególnie wyjście wideo (tryb Display Port Alt mode) i / lub
Power Delivery. Jeśli twoje urządzenie nie będzie w pełni zgodne, Twój nowy produkt i-tec może nie działać
poprawnie. Dane techniczne urządzenia (np. Port USB) można znaleźć w podręczniku użytkownika dołączonym
do notebooka / tabletu / smartfonu lub za pośrednictwem działu obsługi klienta producenta Twojego urządzenia.
Jeśli jednak nadal masz wątpliwości, skontaktuj się z naszym serwisem pod adresem support@itecproduct.com.

W przypadku problemów związanych z instalacją, innych trudności technicznych lub wadliwego
działania urządzenia sprawdź możliwe rozwiązania w zakładce FAQ.

Długi opis produktu: i-tec 3 portowy HUB USB-C z funkcją Power Delivery, 3x port USB 3.0 do podłączenia
urządzeń USB, 1x USB-C Power Delivery / port danych – może być użyty jako kolejny port USB-C, kompatybilny
z Thunderbolt 3 oraz systemami Windows, Mac OS, Android, Chrome

.
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CECHY PRODUKTU

 
1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (13 cm)
Power Delivery: 60 W
1x port USB-C gen. 1 + PD (data + power delivery)
3x port USB 3.0
OS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Wymiary produktu: 90 x 58 x 14 mm
Waga produktu: 59 g
Wymiary opakowania: 145 x 130 x 25 mm
Waga z opakowaniem: 104 g

 

WYMAGANIA SYSTEMOWE 

Wymagania sprzętowe:

Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™3

Wymagania dotyczące zasilania Power Delivery: 

Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™3 z obsługą „Power Delivery”

System operacyjny:

Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

.

 

 

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec Opis produktu i EAN

C31DTPDHUB3 i-tec USB-C Travel Adapter PD/Data
EAN: 8595611701900

Sprzęt komputerowy - Hardware

typ magistrali USB-C, Thunderbolt-3

Porty/Złącza

USB 3.0 TYPE A 3

USB-C POWER DELIVERY INPUT 1

Wymagania systemowe

Sprzęt komputerowy - Hardware Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem USB-C lub
Thunderbolt™3, Wymagania dotyczące zasilania Power Delivery:
Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™3 z obsługą
„Power Delivery” .

System operacyjny Windows 7 / 8 / 8.1 /10
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macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later

Pozostałe funkcje

Kolor Black

Materiał obudowy Plastic

Wymiary produktu 90 x 58 x 14 mm

Waga produktu 59 g

Waga produktu 104 g

Wymiary opakowania (dł x szer x
wys)

145 x 130 x 25 mm

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji 2 Lata

Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

Produkt

Podręcznik

 

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania -
FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.cz. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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