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OPIS PRODUKTU

USB-C oraz Thunderbolt 3 lub 4 to coraz popularniejsze rozwiązania w dzisiejszych laptopach i tabletach. Wraz
z ich rosnącym wykorzystaniem zmniejsza się liczba portów USB na obudowie laptopów. Jeśli potrzebujesz
podłączyć do swojego urządzenia akcesoria, na które nie masz już wystarczającej ilości portów, możesz
skorzystać z tego małego, ale poręcznego huba.  

Dzięki temu hubowi otrzymujemy 4 dodatkowe porty USB: dwa standardowe USB 3.0, oraz dwa porty USB-C.
Podłącz zewnętrzną klawiaturę i mysz, przenieś dane lub filmy z dysku flash USB z prędkością do 5 Gbps lub
naładuj swoje urządzenia mobilne (standardowa prędkość USB 0,9A).  

Hub nie wymaga żadnych sterowników do instalacji, wystarczy podłączyć go kablem USB-C i od razu można
zacząć z niego korzystać. Hub posiada wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla komputera w
przypadku zwarcia na urządzeniach peryferyjnych. Oczywiście jest on wstecznie kompatybilny z USB 2.0. Dzięki
kompaktowym rozmiarom i niewielkiej wadze możesz go zawsze nosić w torbie - metalowa powierzchnia chroni
hub przed uszkodzeniami i zarysowaniami.  

Długi, 85-centymetrowy kabel USB-C pozwala na wygodne podłączenie go do laptopa bez żadnych kłopotów.

CECHY PRODUKTU

 
1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (85 cm)
2x USB-C gen. 1 port (tylko dane)
2x port USB 3.0
Sygnalizacja LED
Ochrona przeciwprzepięciowa i nadprądowa
System operacyjny: Windows 7/8 / 8.1 / 10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Wymiary produktu: 110 x 30 x 11 mm
Waga produktu: 42 g
Wymiary opakowania: 155 x 100 x 20 mm
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Waga opakowania: 123 g

 

Wymagania sprzętowe:

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

System operacyjny:

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

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec Opis produktu i EAN

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

Sprzęt komputerowy - Hardware

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

Porty/Złącza

Wymagania systemowe

System operacyjny Windows 7 / 8 / 8.1 /10
macOS X
Android
Chrome OS R51 or laterWindows 10 – Automatyczna instalacja
sterowników. Inne systemy operacyjne – ręczna instalacja sterowników.
Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.

Pozostałe funkcje

Kolor black

Materiał obudowy ABS

Wymiary produktu (DxSxW) 110 x 30 x 11 mm

Waga produktu (bez opakowania) 55 g

Waga produktu (z opakowaniem) 123 g

Wymiary opakowania (DxSxW) 155 x 100 x 20 mm

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji 2 Lata

Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

Produkt

Instrukcja użytkowania

 

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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