
i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI or VGA with PD

i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI or VGA,
flexible 23cm cable + Power Delivery
85W

 
POPIS PRODUKTU

Tato  dokovací stanice byla navržena zejména pro časté použití na cestách. Je kompaktní, robustní a nabitá
funkcemi. Kapesní dokovací stanice je schopna připojit moderní displeje s HDMI konektorem (a rozlišením až 4K)
nebo i ke starším monitorům či projektorům vybavených pouze rozhraním VGA. Použití stanice je jednoduché –
stačí připojit do portu USB-C. Kompatibilita s Thunderbolt 3 portem je samozřejmostí. Není potřeba instalovat
žádné ovladače.

Dokovací stanice umožňuje přenášet data i video a podporuje napájení připojeného zařízení (až do 85 W).
Konektor GLAN RJ-45 zajistí jednoduchý a snadný přístup k internetu nebo podnikové síti a USB porty vám
umožní připojení dalšího hardwaru i příslušenství. Když dokovací stanici nepoužíváte, můžete kabel obtočit
kolem dokovací stanice a všechny porty (i konektor USB-C) tak budou dobře chráněny.

UNIKÁTNÍ DESIGN

Atraktivní, přesto však robustní design, který je navržen pro firemní i pro domácí uživatele.
Kulatý a kompaktní tvar činí tuto dokovací stanici jak pohodlnou při použití, tak snadno přenosnou.
Integrovaný plochý kabel USB-C lze obtočit kolem dokovací stanice, a ochránit porty proti vniknutí
prachu či vlhkosti do portů.

INOVATIVNÍ PROPOJOVACÍ KABEL

Kabel je vyroben nejmodernější technologií Flex-Printed Circuit (FPC).
Kabel lze ohýbat, kroutit i otáčet v libovolném směru, což zajišťuje maximální flexibilitu.
Délka 23 cm poskytuje dostatečný dosah pro použití s jakýmkoliv notebookem, tabletem nebo
smartphonem.

ŠIROKÝ VÝBĚR PORTŮ A FUNKCÍ

Porty HDMI a VGA umožňují snadné připojení k širokému portfoliu monitorů a projektorů.
Napájení Power Delivery 85 W umožňuje nabíjení náročných notebooků.
Port Gigabit LAN poskytuje bezproblémové a snadné připojení k síti a internetu.
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CHYTRÁ VOLBA MATERIÁLŮ

Pevné pouzdro z ABS plastu se saténovým povrchem je odolné proti poškrábání i otiskům prstů.
Kruhová pryžová podložka zajistí stabilitu při práci.
Hladké hrany snižují riziko poškození notebooku na cestách.

K dispozici od srpna 2019 

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (23 cm)
Power Delivery: 85W
Video Porty:

1x HDMI
1x VGA

Rozlišení:
1 monitor – 1x HDMI → až 4K/30Hz
1 monitor – 1x VGA → až 1920x1080/60Hz

1x USB-C port PD (pouze power delivery)
2x USB 3.0 port
1x Ethernet GLAN RJ-45 port (RTL8153)
OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google s nejnovějšími aktualizacemi
Rozměry produktu: Ø90 x 22 mm
Hmotnost produktu: 98 g
Rozměry balení: 120 x 120 x 28 mm
Hmotnost balení: 160 g

 

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Hardwarové požadavky:

Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™3 portem

Požadavky pro funkci Power Delivery:

Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™3 portem s podporou „Power Delivery“

Požadavky pro video výstup:

Zařízení s volným USB-C portem s podporou “DisplayPort Alternate Mode” nebo Thunderbolt™3 portem

Operační systém:

Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google s nejnovějšími aktualizacemi

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

C31POCKET4KDOCKPD i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI or VGA with PD
EAN: 8595611702877

Hardware

Typ sběrnice USB-C, Thunderbolt-3
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Porty

USB 3.0 TYPE A 2

USB-C POWER DELIVERY INPUT 1

HDMI 1

VGA 1

LAN RJ-45 1

Systémové požadavky

Hardware Hardwarové požadavky: Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™3
portem. Požadavky pro funkci Power Delivery: Zařízení s volným USB-C
nebo Thunderbolt™3 portem s podporou „Power Delivery“. Požadavky
pro video výstup: Zařízení s volným USB-C portem s podporou
“DisplayPort Alternate Mode” nebo Thunderbolt 3 portem

Operační systém Windows 10
macOS X
Android
Chrome OS R51 or later

Další vlastnosti

Barva Black

Materiál Plastic

Rozměry produktu (DxŠxV) Ø 90 x 22 mm

Váha produktu (bez obalu) 98 g

Váha produktu (vč. obalu) 160 g

Rozměry balení (DxŠxV) 120 x 120 x 28 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.cz. Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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