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POPIS PRODUKTU

Dokovací stanice USB-C, která umožňuje připojení až dvou počítačů najednou. Přepínání mezi připojenými
počítači je jednoduché – stisknutím jediného tlačítka. K dokovací stanici tak můžete mít připojené dva počítače
(například v zasedací místnosti), nebo třeba na vašem pracovišti počítač a tablet (případně chytrý telefon). KVM
dokovací stanice vám umožní snadnější a efektivnější práci, při které můžete sdílet na externích monitorech
práci na více počítačích, a odpadá tak nutnost neustálého přepínání USB-C kabelu. Zároveň mohou být oba
počítače napájené zároveň*.  

Stanice podporuje výstup až na dva externí monitory a připojit lze jakýkoliv notebook s portem Thunderbolt
nebo USB-C (s podporou přenosu videa).  

* Pro napájení druhého počítače je zapotřebí připojení adicionálního napájecího zdroje (není součástí balení) do
příslušného napájecího portu dokovací stanice  

Poznámka: operační systém macOS nepodporuje technologii více-obrazového video přenosu Multi Stream
Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na všech obou monitorech promítnut
stejný obraz.

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
2x USB-C port pro připojení ke kompatibilnímu zařízení
Napájení: Port PC1 – až 100 W (pro napájení přes tento port je třeba připojit další napájecí adaptér USB-
C)
Port PC2 – až 65W
Technologie dokovací stanice: USB-C (MST)
Video porty: 1x DisplayPort, 1x HDMI
Rozlišení:
Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2:

1 monitor - 1x HDMI nebo DP → až 4K/30Hz
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1 monitor - 1x HDMI nebo DP → až 1080p/120Hz
2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 1080p/60Hz*

Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4:
1 monitor - 1x HDMI nebo DP → až 4K/60Hz
1 monitor - 1x HDMI nebo DP → až 1440p/144Hz nebo 1080p/240Hz
2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 1440p/60Hz* nebo 2x 4K/30Hz*

2x USB 3.2 Gen 1
1x USB 3.2 Gen 1 s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
1x pouze napájení USB-C (průchod napájení pro port PC1)
2x USB-C 3.2 Gen 1
1x Ethernet GLAN RJ-45 port (ASIX AX88179)
1x 3,5mm audio combo port
1x 3,5mm switch port (tento port je určen pro připojení HW switche.)
1x napájecí vstup (20V/6A)
Tlačítko napájení pro zapnutí/vypnutí dokovací stanice a pro přepínání mezi vstupy
LED indikace
Podpora zámku Kensington
USB-C kabel (100 cm)
OS: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi
Rozměry produktu: 185 x 79 x 28 mm
Hmotnost produktu: 265 g
Rozměry balení: 250 x 205 x 50 mm
Hmotnost balení: 1146 g

 

*operační systém macOS nepodporuje technologii více-obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST),
což znamená, že v případě připojení k macOS bude na všech obou monitorech promítnut stejný obraz.  

 

Hardwarové požadavky:

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

Požadavky na funkci Power Delivery:

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

Požadavky na 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

  * Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici
v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz.

** Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené
obrazovky. To znamená, že při 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
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C31DUALKVMDOCKPD i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power
Delivery 65/100W
EAN: 8595611705250

C31DUALKVMDOCKPDUK i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power
Delivery 65/100W
EAN: 8595611705267

Hardware

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

Porty

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) 185 x 79 x 28 mm

Váha produktu (bez obalu) 265 g

Váha produktu (vč. obalu) 1146 g

Rozměry balení (DxŠxV) 250 x 205 x 50 mm

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora celoživotní

Obsah balení

i-tec USB-C dokovací stanice

Kabel USB-C na USB-C (100 cm)

Kabel přepínače hostitelského vstupu

Napájecí adaptér (výstup: DC 20,0 V/6 A, DC kabel 730 cm)

Uživatelská příručka

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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