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POPIS PRODUKTU

Elegantní kovový design, rychlonabíjecí USB porty a možnost napájení notebooku/tabletu až 60 W. Tento
produkt je ideálním doplňkem pro každého, kdo má ve svém notebooku či tabletu nedostatek USB portů a není
schopen připojit pohodlně a najednou všechna svá zařízení, jako jsou HDD/SSD disky, flash disky, mobilní
telefony, digitální fotoaparáty, MP3 přehrávače, tiskárny apod.  

Tento HUB nabízí 4 USB 3.0 porty s funkcí Plug & Play a USB nabíjením BC 1.2; HUB automaticky detekuje, jestli
je připojeno zařízení pro USB nabíjení. Výhodou je, že díky jejich rozmístění máte dostatek prostoru i pro
zapojení větších zařízení, resp. zařízení s větším konektorem. Rozhraní USB 3.0 je důležité zejména pro datové
přenosy z USB 3.0 paměťových karet a flash disků, kde se nejvíce využije jeho vysoká přenosová rychlost.  

HUB funguje i v případě, že jej budete používat i bez následného připojení USB-C nabíječky, v takovém případě
však váš notebook/tablet nebude napájet, a rovněž tak nebude schopen poskytovat rychlé dobíjení (například
mobilního telefonu) standardem BC 1.2, tj. 10 W.

HUB nabídne své maximum, bude-li připojen USB-C nabíjením (ideálně alespoň 60 W, doporučeno je 85 W),
v takovém případě bude notebook/tablet napájen, ale i porty USB poskytnou rychlodobíjení (a to min. dva –
v závislosti dle příkonu USB-C nabíječky).

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
1x USB-C port pro připojení k zařízení s USB-C nebo Thunderbolt 3 (33 cm propojovací kabel USB-C je
součástí balení)
1x USB-C port PD (pouze power delivery)
4x USB 3.0 port s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
LED indikace (modrá LED)
OS: Windows 10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Rozměry produktu: 86 x 86 x 14 mm
Hmotnost produktu: 79 g
Rozměry balení: 69 x 100 x 26 mm
Hmotnost balení: 174 g
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Hardwarové požadavky

Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt 3 portem

Operační systém

Windows 10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

 

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

C31HUBMETAL4 i-tec USB-C Metal Charging HUB 4x USB 3.0 + Power Delivery 60W
EAN: 8595611703287

Hardware

Typ sběrnice USB-C, Thunderbolt-3

Porty

Systémové požadavky

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

Další vlastnosti

Barva Silver

Materiál Aluminium

Rozměry produktu (DxŠxV) 86 x 86 x 14 mm

Váha produktu (bez obalu) 79 g

Váha produktu (vč. obalu) 174 g

Rozměry balení (DxŠxV) 69 x 100 x 26 mm

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora celoživotní

Obsah balení

i-tec USB-C Metal Charging HUB 4 Port

USB-C kabel (33 cm)

Uživatelská příručka

 

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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