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POPIS PRODUKTU

USB-C a Thunderbolt 3 či 4 jsou na dnešních noteboocích a tabletech čím dál populárnější. Společně s jejich čím
dál širším využívání ubývá na těle notebooků množství USB portů. A pokud potřebujete připojit ke svému
zařízení příslušenství, na které již nemáte dostatek portů, můžete využít tohoto malého, ale šikovného
rozbočovače.  

S tímto hubem získáte další 4 další USB: dva standardní USB 3.0, a dva USB-C porty. Připojte si externí
klávesnici a myš, přenášejte data nebo filmy z USB flash disku rychlostí až 5 Gbps nebo nabíjejte svá mobilní
zařízení nabíjejte (standardní USB rychlostí 0.9A). 

Hub nevyžaduje instalaci ovladačů, pouze jej pomocí USB-C kabelu připojíte a můžete jej ihned začít využívat.
Hub má vestavěnou přepěťovou ochranu vašeho počítače pro případ zkratu na periferních zařízeních.
Samozřejmostí je zpětná kompatibilita s USB 2.0. Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti jej můžete mít
v brašně stále sebou – kovový povrch ostatně chrání hub před poškozením a před poškrábáním.  

Dlouhý, 85cm USB-C kabel vám umožní pohodlné bezproblémové připojení k vašemu notebooku.

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (85 cm)
2x USB-C port gen. 1 (pouze data)
2x USB 3.0 port
LED indikace
Přepěťová a proudová ochrana
OS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Rozměry produktu: 110 x 30 x 11 mm
Hmotnost produktu: 55 g
Rozměry balení: 155 x 100 x 20 mm
Hmotnost balení: 123 g
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Hardwarové požadavky:

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

Operační systém:

Windows 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

C31HUBMETAL2A2C85 i-tec USB-C Metal HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C, with 85cm USB-C cable
EAN: 8595611705243

Hardware

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

Porty

Systémové požadavky

Operační systém Windows 7 / 8 / 8.1 /10
macOS X
Android
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - automatická instalace ovladačů
z OS. Ostatní operační systémy – manuální instalace ovladačů.
Firmware se aktualizuje automaticky.

Další vlastnosti

Barva black

Materiál ABS

Rozměry produktu (DxŠxV) 110 x 30 x 11 mm

Váha produktu (bez obalu) 55 g

Váha produktu (vč. obalu) 123 g

Rozměry balení (DxŠxV) 155 x 100 x 20 mm

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora celoživotní

Obsah balení

Produkt

Manuál

 

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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