
i-tec USB-C Docking Station + Power Delivery

i-tec USB-C Flat dokovací stanice – 1x
HDMI 4K Ultra HD 3840x2160@30Hz, 1x
čtečka SD karet, 1x Gigabit Ethernet, 3x
USB 3.0 port, 1x USB-C port, 1x USB-C
Power Delivery port, kompatibilní
s Thunderbolt 3, od 1.10.2017 s novým
varistorem pro lepší signál HDMI

 
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.
Dokovací stanice podporuje přenos Ultra HD 4K videa s rozlišením až 3840x2160@30Hz včetně audio signálu.
Wi-fi připojení do sítě je opravdu pohodlné, ale ruku na srdce, pokud chcete opravdu výkon bez kompromisů,
není nad kabelové připojení přes Gigabit Ethernet port. Ten však moderním zařízením často chybí. S touto
dokovací stanicí získáte snadný přístup do 10/100/1000 Mbps sítě. S klidem si tak můžete vychutnat
vysokorychlostní internetové připojení bez jakéhokoli přerušení.

Dokovací stanice dále nabízí 1x čtečku SD karet, 3x USB 3.0 port pro připojení vašich standardních USB
3.1/3.0/2.0 zařízení a vysokorychlostní přenos dat (5 Gbps), 1x USB-C port pro připojení moderních datových
zařízení s USB-C konektorem (žádná USB-C dokovací stanice nepodporuje přes tento port video přenos, toto
dokáže pouze dokovací stanice Thunderbolt 3) a 1x USB-C Power Delivery 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 vaši práce s notebookem, tabletem
nebo smartphonem zajištěno jeho neustálé dobíjení.

Dokovací stanici připojíte jediným kabelem do USB-C nebo Thunderbolt 3 portu počítače a můžete ji začít
okamžitě využívat. Instalace ovladačů je automatická ze systému. Tato dokovací stanice je vhodná pro použití
s MacBook Pro 2016, MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook
Folio G1 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.  

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 jist, zda je
vaše zařízení plně kompatibilní, obraťte se na naše technické oddělení, prostřednictvím emailové adresy 
support@itecproduct.com.  

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
Připojte ke svému notebooku, tabletu, PC nebo smartphonu všechna svá oblíbená zařízení přes nové
USB-C nebo Thunderbolt 3 rozhraní
1x USB-C 3.1 konektor, přenosová rychlost až 10 Gbps, pro připojení k notebooku, tabletu, PC nebo
smartphonu
1x USB-C 3.1 (gen. 1) port pro připojení moderních datových zařízení s USB-C konektorem (žádná USB-C
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dokovací stanice nepodporuje přes tento port video přenos, toto dokáže pouze dokovací stanice
Thunderbolt 3), přenosová rychlost až 5 Gbps
3x USB-A 3.0 port pro připojení vašich současných USB 3.1/3.0/2.0 zařízení a vysokorychlostní přenos
dat (5 Gbps)
1x USB-C Power Delivery port s profilem 4 (max. 60W) 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 vaši práce s notebookem, tabletem nebo
smartphonem zajištěno jeho neustálé dobíjení.
Vysokorychlostní přístup k síti a internetu přes Gigabit Ethernet, 1x Ethernet GLAN RJ-45 port podporuje
rychlosti 10 / 100 / 1000 Mbps
1x čtečka SD karet (spec. SD 4.0)
Grafické rozhraní: 1x HDMI, max. rozlišení 3840x2160@30Hz, pro připojení externího monitoru,
projektoru nebo televize, umožňuje přenášet video i stereo zvuk
Režimy: Rozšířit, Zrcadlit a Primární monitor
Podporované barvy 16 / 32 bitů
1x vstup pro externí adaptér AC/DC 5V
Napájení ze sběrnice USB, není potřeba externí napájecí adaptér
Stíněná vnitřní konstrukce
OS: Vyžaduje USB-C rozhraní s podporou "DisplayPort Alternate Mode" a „Power Delivery“ (ne všechna
zařízení/systémy s rozhraním USB-C mají tento standard) nebo Thunderbolt 3 port – nyní Windows 10
32/64bit, Mac OS X, Chrome OS a Android 6 (Google) s Intel Broadwell Processors a R51 a vyšší
Rozměry produktu: 280 x 70 x 22 mm
Hmotnost produktu: 198 g
Rozměry balení: 325 x 110 x 25 mm
Hmotnost balení: 311 g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Hardwarové požadavky: notebook, tablet, PC nebo smartphone s OS Windows, Mac nebo Google s volným USB-
C portem s podporou "DisplayPort Alternate Mode" a „Power Delivery“ nebo Thunderbolt 3 portem Operační
systém: Windows 10, Mac OS X, Google (Chrome OS a Android 6) s nejnovějšími aktualizacemi

OBSAH BALENÍ

i-tec USB-C dokovací stanice s kabelem (15 cm)
Sada silikonových protiskluzových podložek
Quick Start

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

C31FLATDOCKPD i-tec USB-C Docking Station + Power Delivery
EAN: 8595611701702

Hardware

Typ sběrnice USB-C, Thunderbolt-3

Porty

USB 3.0 TYPE A 3

USB-C POWER DELIVERY INPUT 1

USB-C 3.1 DATA 1

HDMI 1

LAN RJ-45 1

SD CARD READER 1
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POWER DELIVERY MAX WATTAGE 60W

Systémové požadavky

Hardware Hardwarové požadavky: notebook, tablet, PC nebo smartphone s OS
Windows, Mac nebo Google s volným USB-C portem s podporou
“DisplayPort Alternate Mode” a „Power Delivery“ nebo Thunderbolt 3
portem

Operační systém Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit)
Mac OS X
Chrome OS
Android 6, 7, 8Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS.
Ostatní operační systémy – manuální instalace ovladačů. Firmware se
aktualizuje automaticky.

Další vlastnosti

Barva Black

Materiál Plastic

Rozměry produktu (DxŠxV) 280 x 70 x 22 mm

Váha produktu (bez obalu) 198 g

Váha produktu (vč. obalu) 499 g

Rozměry balení (DxŠxV) 325 x 110 x 25 mm

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora celoživotní

Obsah balení

i-tec USB-C dokovací stanice s kabelem (15 cm)

Sada silikonových protiskluzových podložek

Quick Start

 

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

 

Aktualizováno 27.6.2018
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