
i-tec Thunderbolt 3 Metal Docking Station for Apple MacBook
Pro/Air + Power Delivery

i-tec Thunderbolt 3 Metal Dokovací
stanice pro MacBook Pro 13“ a 15“
a MacBook Air 13.3" (2018), 1x HDMI 4K /
30 Hz, 1x Thunderbolt 3 (data, video
a Power Delivery), 1x USB-C 3.1 (data),
1x čtečka karet SD a 1x čtečka karet
MicroSD, 2x USB 3.0, Power Delivery
100W, macOS

 
POPIS PRODUKTU

Rozšiřte svět vašich možností a nechte omezení plynoucí z nedostatku portů na vašem notebooku za sebou!
Máte jen pár USB-C (Thunderbolt 3) portů, přesto však potřebujete připojit vaše oblíbená USB zařízení, připojit
externí displej či projektor, případně přenést data z vašich flash karet? Žádný problém! Ačkoliv je tato dokovací
stanice malá ve svých rozměrech, poskytne vám veškerou konektivitu, kterou jen můžete potřebovat, ať již na
pracovním stole, nebo na cestách.

HDMI port vás připojí k externímu monitoru, televizi, či projektoru, v rozlišení až 4K (3840 x 2160 / 30Hz).
Čtečky karet SD a MicroSD se budou hodit například při kopírování dat či fotografií z vašeho fotoaparátu,
chytrého telefonu, či jiného zařízení. K dispozici máte porty Thunderbolt 3, USB-C a 2x USB 3.1 (kompatibilní
s USB 2.0), které připojí vaše oblíbená USB zařízení. Nabíjení rovněž není problém: připojte vaši nabíječku do
volného portu určeného pro nabíjení, a vše je hotovo! Thunderbolt 3 port na dokovací stanici podporuje funkci
Daisy Chain, což znamená, že do dokovací stanice můžete připojit další TB3 zařízení (například grafický adaptér,
TB3 storage nebo TB3 monitor).

Naším cílem, při návrhu této dokovací stanice, bylo vytvořit malou, však vysoce univerzální a ultra-přenosnou
dokovací stanici. V porovnání s jinými produkty v této třídě je tato stanice navržena pečlivě tak, aby svou
výškou precizně odpovídala výšce notebooku a jeho USB-C portům, takže po připojení je vysoce stabilní,
nedochází k výpadkům signálu a USB-C porty vašeho laptopu nejsou namáhány.  

Dlouhý produktový popis: i-tec Thunderbolt 3 Metal Dokovací stanice pro MacBook Pro 13“ a 15“ a MacBook Air
13.3" (2018), 1x HDMI 4K / 30 Hz, 1x Thunderbolt 3 (data, video a Power Delivery), 1x USB-C 3.1 (data), 1x
čtečka karet SD a 1x čtečka karet MicroSD, 2x USB 3.0, Power Delivery 100W, macOS

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
2x USB-C konektor pro připojení k zařízení
Power Delivery: až 100W
1x Thunderbolt™3 port

Přenos dat
Video port
Power delivery

Video porty:
1x HDMI

Rozlišení:
1 monitor – 1x HDMI → až 4K/30Hz
1 monitor – 1x Thunderbolt™3 → až 4K/60Hz
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2 monitory – 1x HDMI + 1x Thunderbolt™3 → až 1x 4K/30Hz +1x 4K/60Hz
1x USB-C port gen. 1 (pouze pro data)
2x USB 3.0 port
1x SD slot
1x microSD slot
OS: Windows 10, macOS X (Sierra nebo novější) s nejnovějšími aktualizacemi
Rozměry produktu: 134 x 41 x 9mm
Hmotnost produktu: 60g
Rozměry balení: 235 x 82 x 30mm
Hmotnost balení: 100g

  SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Hardwarové požadavky:

Apple MacBook Pro 13“ či 15“ (2016 a pozdější) a MacBook Air 13.3″ (2018 a pozdější) s volnými 2x
Thunderbolt™3 porty

Operační systém:

Windows 10, macOS X (Sierra nebo novější) s nejnovějšími aktualizacemi

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

C31MBPADA i-tec Thunderbolt 3 Metal Docking Station for Apple MacBook Pro/Air +
Power Delivery
EAN: 8595611702587

Hardware

Typ sběrnice USB-C, Thunderbolt-3

Porty

Systémové požadavky

Operační systém Windows 10
macOS X Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní 
operační systémy – manuální instalace ovladačů.

Další vlastnosti

Barva black

Materiál plastic

Rozměry produktu (DxŠxV) 134 x 41 x 9 mm

Váha produktu (bez obalu) 60 g

Váha produktu (vč. obalu) 100 g

Rozměry balení (DxŠxV) 235 x 82 x 30 mm

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora celoživotní

Obsah balení
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Produkt

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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