
i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 100 W

i-tec USB-C Metal Nano dokovací stanice –
1x HDMI 4K Ultra HD 3840×2160@30Hz,
1x čtečka SD karet, 1x čtečka microSD
karet, 3x USB 3.0 port, 1x USB-C Power
Delivery port (100 W), kompatibilní
s Thunderbolt 3

 
POPIS PRODUKTU

Rozšiřte svou pracovní plochu o externí HDMI monitor nebo připojte projektor či televizor s HDMI rozhraním.
Dokovací stanice podporuje přenos Ultra HD 4K videa s rozlišením až 3840×2160@30Hz včetně audio signálu.
Stanice taktéž nabízí USB-C Power Delivery až 100 W, který je určen pro napájení připojeného notebooku či
tabletu pomocí vašeho originálního síťového adaptéru.

Dokovací stanice rovněž podporuje nabíjení připojených USB mobilních zařízení, jako jsou smartphony, čtečky e-
knih, multimediální přehrávače, navigace a tablety. K dispozici budete mít taktéž 3x USB 3.0 port, 1x USB-C
Power Delivery port, 1x čtečku SD karet, 1x čtečku microSD karet.

Dokovací stanici připojíte jediným kabelem (14 cm) do USB-C nebo Thunderbolt 3 portu počítače a můžete ji
začít okamžitě využívat. Instalace ovladačů je automatická ze systému. Tato dokovací stanice je vhodná pro
použití se všemi notebooky a dalšími zařízením, které jsou vybaveny USB-C konektorem s podporou přenosu
video (USB-C DisplayPort Alt mode). V případě nekompatibility nemusí váš nový produkt i-tec fungovat správně.
Detaily o specifikacích vašeho zařízení, resp. USB portu, naleznete v manuálu k vašemu
notebooku/tabletu/chytrému telefonu, případně prostřednictvím zákaznické podpory výrobce vašeho zařízení.
Pokud si však i po ověření nebudete jist, zda je vaše zařízení plně kompatibilní, obraťte se na naše technické
oddělení, prostřednictvím emailové adresy support@itecproduct.com

Důležité:   Vypojíte-li v průběhu práce od dokovací stanice USB-C napájecí adaptér, může v některých
případech dojít k restartu doku, tj. odpojení a znovu připojení všech připojených zařízení.   Dlouhý produktový
popis: i-tec USB-C Metal Nano dokovací stanice – 1x HDMI 4K Ultra HD 3840×2160@30Hz, 1x čtečka SD karet,
1x čtečka microSD karet, 3x USB 3.0 port, 1x USB-C Power Delivery port (100 W), kompatibilní s Thunderbolt 3

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (14 cm)
Technologie dokovací stanice: USB-C
Power Delivery: až 100W
Video port:

1x HDMI
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Rozlišení:
Hostitelské zařízení s podporou rozhraní DisplayPort 1.2:
1 monitor - 1x HDMI → až 4K/30Hz
1 monitor - 1x HDMI → až 1080p/120Hz

1x USB-C port PD (pouze power delivery)
3x USB 3.0 port
1x SD slot
1x microSD slot
OS: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi
Rozměry produktu: 98 x 43 x 15 mm
Hmotnost produktu: 59 g
Rozměry balení: 191 x 97 x 23 mm
Hmotnost balení: 107 g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Hardwarové požadavky:

Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4

Požadavky pro funkci Power Delivery:

Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup:

Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem
Thunderbolt™ 3/4

Operační systém:

Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

** iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu videa na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky.
To znamená, že po připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení
Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

C31NANODOCKPD i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 100 W
EAN: 8595611702891

Hardware

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

Porty

Systémové požadavky

Operační systém Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later
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Další vlastnosti

Barva grey

Materiál Aluminium

Rozměry produktu (DxŠxV)  98 x 43 x 15 mm

Váha produktu (bez obalu) 59 g

Váha produktu (vč. obalu) 107 g

Rozměry balení (DxŠxV) 191 x 97 x 23 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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