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OPIS PRODUKTU

Stacja dokująca USB-C umożliwiająca jednoczesne podłączenie do dwóch komputerów. Przełączanie między
podłączonymi komputerami jest proste - wystarczy nacisnąć przycisk. Do stacji dokującej można więc podłączyć
dwa komputery (na przykład w sali konferencyjnej) lub komputer i tablet (albo smartfon) w miejscu pracy.
Stacja dokująca KVM umożliwia łatwiejszą i wydajniejszą pracę, umożliwiając współdzielenie pracy na wielu
komputerach na monitorach zewnętrznych, eliminując konieczność ciągłego przełączania kabli USB-C. Oba
komputery mogą być zasilane w tym samym czasie*.

Stacja obsługuje wyjście na maksymalnie dwa monitory zewnętrzne, a podłączyć można do niej każdy laptop
z portem Thunderbolt lub USB-C (z obsługą transferu wideo).  

* Do zasilania drugiego komputera wymagane jest podłączenie opcjonalnego zasilacza (niedołączony do
zestawu) do portu zasilania stacji dokującej.  

Uwaga: System operacyjny macOS nie obsługuje technologii przesyłania obrazu Multi Stream Transport (MST),
co oznacza, że po podłączeniu do systemu macOS ten sam obraz będzie wyświetlany na obu monitorach.

CECHY PRODUKTU

 
2x port USB-C do podłączania kompatybilnych urządzeń
Zasilanie: port PC1 - do 100 W (do zasilania przez ten port wymagany jest dodatkowy zasilacz USB-C)
Port PC2 - do 65 W
Technologia stacji dokującej: USB-C (MST)
Porty wideo: 1x DisplayPort, 1x HDMI
Rozdzielczość:
Urządzenie host z obsługą DisplayPort 1.2:

1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 4K/30Hz
1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 1080p/120Hz
2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1080p/60Hz*.
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Urządzenie główne z obsługą DisplayPort 1.4:
1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 4K/60Hz
1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 1440p/144Hz lub 1080p/240Hz
2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1440p/60Hz* lub 2x 4K/30Hz*

2x USB 3.2 Gen 1
1x USB 3.2 Gen 1 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
1x tylko zasilanie USB-C (przejście zasilania dla portu PC1)
2x USB-C 3.2 Gen 1
1x port Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179)
1x port combo audio 3,5 mm
1x port przełącznika 3,5 mm (ten port służy do podłączenia przełącznika sprzętowego).
1x wejście zasilania (20V/6A)
Przycisk zasilania służący do włączania/wyłączania stacji dokującej oraz do przełączania między
wejściami
Wskaźnik LED
Obsługa blokady Kensington
Kabel USB-C (100 cm)
OS: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami
Wymiary produktu: 185 x 79 x 28 mm
Masa produktu: 265 g
Wymiary opakowania: 250 x 205 x 50 mm
Waga opakowania: 1146 g

 

*System operacyjny macOS nie obsługuje technologii przesyłania obrazu Multi Stream Transport (MST), co
oznacza, że po podłączeniu do systemu macOS ten sam obraz będzie wyświetlany na obu monitorach.  

 

Wymagania sprzętowe:

Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4.

Wymagania dotyczące Power Delivery:

Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort lub portem
Thunderbolt™ 3/4

System operacyjny:

Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami.

 

* macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST). Podłączenie dwóch monitorów do stacji na
macOS spowoduje, że oba monitory będą wyświetlały ten sam obraz.

** iPadOS, Android nie obsługują technologii wieloekranowego transferu wideo, ani opcji rozszerzonego ekranu.
Oznacza to, że po podłączeniu do zewnętrznego monitora będzie wyświetlany tylko ekran lustrzany. (Nie
dotyczy androidów z rozszerzeniem DEX i Easy Projection)

SPECYFIKACJA
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Kod produktu i-tec Opis produktu i EAN

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

Sprzęt komputerowy - Hardware

typ magistrali USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4

Porty/Złącza

Wymagania systemowe

System operacyjny Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later

Pozostałe funkcje

Kolor black

Materiał obudowy ABS

Wymiary produktu (DxSxW) 185 x 79 x 28 mm

Waga produktu (bez opakowania) 265 g

Waga produktu (z opakowaniem) 1146 g

Wymiary opakowania (DxSxW) 250 x 205 x 50 mm

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji 2 Lata

Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

Stacja dokująca i-tec USB-C

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

Kabel przełącznika wejścia hosta

Zasilacz sieciowy (wyjście: DC 20.0V/6A, kabel DC 730 cm)

Podręcznik użytkownika

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