
i-tec USB-C Metal VGA Adapter 1080p/60Hz

i-tec adapter USB-C do VGA Adapter 1x
VGA Full HD+ 60Hz kompatybilny
z Thunderbolt 3

 
OPIS PRODUKTU

Adapter umożliwia podłączenie monitora VGA, projektora lub telewizora ze złączem VGA do notebooka, tabletu
albo PC poprzez nowy konektor USB-C lub Thunderbolt 3. Adapter obsługuje Full HD+ video z rozdzielczością do
2048 x 1152 px.

Adapter jest kompatybilny z Apple MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13,
HP EliteBook Folio G1 oraz innymi urządzeniami wyposażonymi w złącze USB-C. Nowe złącze USB-C posiada
wiele zalet. Jest mniejsze i symetryczne, pozwala na wpięcie dowolną stroną. Doskonały dla projektantów,
grafików, graczy i innych użytkowników pracujących na więcej niż jednym ekranie jednocześnie. Używając
trybów "Extend" i "Mirror" można pracować na przykład w aplikacjach na dwóch monitorach (np. szerokie
arkusze kalkulacyjne), lub możesz pracować na pierwszym ekranie i wyszukiwać informacje w Internecie na
drugim ekranie, można porównać kilka dokumentów jednocześnie bez ciągłego przełączania między otwartymi
oknami, można również wyświetlić obrazy panoramiczne na dwóch ekranach, bez konieczności posiadania
innego komputera itd.

Wystarczy podłączyć adapter do portu USB-C lub Thunderbolt 3 komputera oraz podłączyć z monitorem przy
użyciu kabla VGA i można rozpocząć pracę. Sterowniki instalują się automatycznie z systemu.

Upewnij się, że sprawdziłeś kompatybilność swojego urządzenia, czy spełnia ono wszystkie wymagania
dotyczące działania konkretnego produktu i-tec, szczególnie wyjście wideo (tryb Display Port Alt mode) i / lub
Power Delivery. Jeśli twoje urządzenie nie będzie w pełni zgodne, Twój nowy produkt i-tec może nie działać
poprawnie. Dane techniczne urządzenia (np. Port USB) można znaleźć w podręczniku użytkownika dołączonym
do notebooka / tabletu / smartfonu lub za pośrednictwem działu obsługi klienta producenta Twojego urządzenia.
Jeśli jednak nadal masz wątpliwości, skontaktuj się z naszym serwisem pod adresem support@itecproduct.com.

W przypadku problemów związanych z instalacją, innych trudności technicznych lub wadliwego
działania urządzenia sprawdź możliwe rozwiązania w zakładce FAQ. 

Długi opis produktu: i-tec adapter USB-C do VGA Adapter 1x VGA Full HD+ 60Hz kompatybilny z Thunderbolt 3

CECHY PRODUKTU
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1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (15cm)
Port wideo:

1x VGA
Rozdzielczość:

1 monitor – 1x VGA → aż 2048×1152/60 Hz
1 monitor – 1x VGA → aż 2048×1536/60 Hz

OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google z najnowszymi aktualizacjami
Wymiary produktu: 45 x 30 x 15 mm
Waga produktu: 27 g
Wymiary opakowania: 145 x 130 x 25 mm
Waga opakowania: 69 g

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania sprzętowe:

Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™3

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub z portem
Thunderbolt™3

System operacyjny:

Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google z najnowszymi aktualizacjami

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec Opis produktu i EAN

C31METALVGA60HZ i-tec USB-C Metal VGA Adapter 1080p/60Hz
EAN: 8595611702594

- i-tec USB-C Metal VGA Adapter 1080p/60Hz
EAN: -

Sprzęt komputerowy - Hardware

typ magistrali USB-C, Thunderbolt-3

Porty/Złącza

VGA 1

Wymagania systemowe

Sprzęt komputerowy - Hardware Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem USB-C lub
Thunderbolt™3 Wymagania dotyczące wyjścia wideo: Urządzenie
z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub
z portem Thunderbolt™3

System operacyjny Windows 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
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Kolor Silver

Materiał obudowy Aluminium

Wymiary produktu 45 x 30 x 15 mm

Waga produktu 27 g

Waga produktu 69 g

Wymiary opakowania (dł x szer x
wys)

145 x 130 x 25 cm

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji 2 Lata

Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

Produkt

Podręcznik

 

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania -
FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.cz. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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