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POPIS PRODUKTU

V této dokovací stanici se snoubí konektivita, napájení notebooku či tabletu, společně s možností pohodlně
ukládat či zálohovat data. Dokovací stanice totiž pojme interní 2.5" disk (HDD či SSD), takže vždy, když se k této
stanici připojíte, získáte mimo jiné přístup k rychlému a bezpečnému úložišti.  

Pokud často ukládáte větší objemy dat, pracujete často s paměťovými kartami, případně chcete mít svá data
pravidelně zálohovaná, tato stanice může být pro vás ideálním společníkem. Kromě přístupu k internímu disku
máte samozřejmě možnost připojit tuto stanici k externímu monitoru či televizi (až v rozlišení 4K), využít dvou
USB portů, a v neposlední řadě s dokovací stanicí propojit vaši USB-C nabíječku, která pak zprostředkuje
dodávku elektrické energie do vašeho notebooku či tabletu, a to (dle kapacity vaší nabíječky) až do 85 W.  

Připojte externí monitor v rozlišení až 4K/30Hz (případně až FullHD s frekvencí až 120Hz)
Interní slot na 2.5" disk (HDD nebo SSD, max. výška 9.5mm)
1x USB 3.0, 1x USB-C 3.1 (k dispozici je i adaptér USB-C na USB 3.0)
Podporuje Windows 10, macOS, Android, Chrome OS a Linux
Součástí balení je 40 cm kabel USB-C a adaptér USB-C na USB 3.0)

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
1x USB-C port pro připojení k zařízení s USB-C nebo Thunderbolt 3 (40 cm propojovací kabel USB-C je
součástí balení)
Power Delivery: 85W
Video porty:

1x HDMI
Rozlišení:

1 monitor → až 4K/30 Hz
1 monitor → až FHD/120 Hz

1x interní slot pro 2.5" HDD/SSD disk (max. 9.5mm)
1x USB-C port PD (pouze power delivery)
1x USB-C 3.1 (pouze data)
1x USB 3.0
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1x SD slot
OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS, Linux s nejnovějšími aktualizacemi
Rozměry produktu: 112 x 112 x 22 mm
Hmotnost produktu: 255 g
Rozměry balení: 178 x 178 x 38 mm
Hmotnost balení: 785 g

 

 

Hardwarové požadavky:

Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™3 portem

 

Požadavky pro funkci Power Delivery:

Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™3 portem s podporou „Power Delivery“

 

Požadavky pro video výstup

Zařízení s volným USB-C portem s podporou “DisplayPort Alternate Mode” nebo Thunderbolt™3 portem
Pro využití vyšších obnovovacích frekvencí než 60 Hz je zapotřebí monitor, který tyto obnovovací
frekvence podporuje

  

Operační systém: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS, Linux s nejnovějšími aktualizacemi

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

C31HDD4KDOCKPD i-tec USB-C Storage Docking Station 4K HDMI + Power Delivery 85W
EAN: 8595611703201

Hardware

Typ sběrnice USB-C, Thunderbolt-3

Porty

Systémové požadavky

Hardware Hardwarové požadavky: Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™3
portem Požadavky pro funkci Power Delivery: Zařízení s volným USB-C
nebo Thunderbolt™3 portem s podporou „Power Delivery“ Požadavky
pro video výstup Zařízení s volným USB-C portem s podporou
“DisplayPort Alternate Mode” nebo Thunderbolt™3 portem Pro využití
vyšších obnovovacích frekvencí než 60 Hz je zapotřebí monitor, který
tyto obnovovací frekvence podporuje

Operační systém Windows 10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - automatická instalace ovladačů
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z OS. Ostatní operační systémy – manuální instalace ovladačů.

Další vlastnosti

Barva Space Grey

Materiál Aluminium

Rozměry produktu (DxŠxV) 112 x 112 x 22 mm

Váha produktu (bez obalu) 255 g

Váha produktu (vč. obalu) 785 g

Rozměry balení (DxŠxV) 178 x 178 x 38 mm

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora celoživotní

Obsah balení

Produkt

Propojovací kabel (40 cm)

Montážní sada

Manuál

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.
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