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

i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI lub VGA
elastyczny kabel 23cm + Power Delivery
85W

 
OPIS PRODUKTU

Nasza kieszonkowa stacja dokująca została zaprojektowana z myślą o wymaganiach życia na drodze. Jest
kompaktowa, solidna, funkcjonalna i, jak sugeruje nazwa, kieszonkowa. Ta mała stacja dokująca umożliwia
podłączenie do nowoczesnego wyświetlacza 4K HDMI lub do starszego urządzenia, takiego jak monitor lub
projektor z interfejsem VGA. Obejmuje szeroki zakres potencjalnych scenariuszy użytkownika i jest zgodna
z Thunderbolt 3.

Stacja dokująca jest w stanie przesyłać dane, wideo i zasilanie (do 85 W), dzięki czemu możesz ładować swój
notebook podczas pracy. Port GLAN RJ-45 oznacza prosty i łatwy dostęp do Internetu lub sieci firmowej, a porty
USB ułatwiają podłączenie dodatkowego sprzętu i akcesoriów. Elastyczny kabel podczas transportu osłania
wszystkie porty i złącza dlatego są one dobrze chronione podczas podróży.

UNIKALNY DESIGN

Atrakcyjna, ale solidna konstrukcja, która przemawia zarówno do użytkowników korporacyjnych, jak
i domowych.
Okrągły kształt i kompaktowa forma sprawiają, że stacja jest wygodna w użyciu i łatwa w transporcie.
Zintegrowane płaskie okablowanie USB-C wokół stacji dokującej, chroni stację przed dostępem kurzu
i wilgoci.

INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE KABLEM

Kabel wyprodukowany przy użyciu trwałej i lekkiej Technologii Elastycznych Obwodów Drukowanych
(FPC).
Kabel można wyginać, skręcać i manewrować w dowolnym kierunku, zapewniając maksymalną
elastyczność.
Długość 23 cm zapewnia wystarczający zasięg do użycia z każdym notebookiem, tabletem lub
smartfonem.

SZEROKI WYBÓR PORTÓW I FUNKCJI

Porty HDMI i VGA umożliwiają łatwe połączenie z szeroką gamą monitorów i projektorów, ale tylko jeden
port jest w danej chwili aktywny.
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Zasilanie 85 W oznacza, że nawet najbardziej wymagające notebooki mogą być ładowane za
pośrednictwem stacji dokującej.
Port Gigabit LAN zapewnia płynne i niezawodne połączenie sieciowe i internetowe.

INTELIGENTNY WYBÓR MATERIAŁÓW

Hartowana obudowa ABS z satynowym wykończeniem jest odporna na zarysowania i odciski palców
Okrągła gumowa podkładka na podstawie zapewnia stabilność po umieszczeniu na biurku.
Gładkie krawędzie zmniejszają ryzyko uszkodzenia notebooka podczas podróży.

Dostępna w Sierpniu 2019

CECHY PRODUKTU

 
1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (23 cm)
Power Delivery: 85W
Port wideo:

1x HDMI
1x VGA

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

1x port USB-C PD (tylko Power Delivery)
2x port USB 3.0
1x port Ethernet GLAN RJ-45 (RTL8153)
OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google z najnowszymi aktualizacjami
Wymiary produktu: Ø90 x 22 mm
Waga produktu: 98 g
Wymiary opakowania: 120 x 120 x 28 mm
Waga opakowania: 160 g

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania sprzętowe:

Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™3

Wymagania dotyczące zasilania Power Delivery:

Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™3 z obsługą „Power Delivery”

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

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

i-tec Technologies s.r.o. 2/3 https://www.i-tec.cz



Sprzęt komputerowy - Hardware

typ magistrali USB-C, Thunderbolt-3

Porty/Złącza

USB 3.0 TYPE A 2

USB-C POWER DELIVERY INPUT 1

HDMI 1

VGA 1

LAN RJ-45 1

Wymagania systemowe

Sprzęt komputerowy - Hardware Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem USB-C lub
Thunderbolt™3. Wymagania dotyczące zasilania Power Delivery:
Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™3 z obsługą
„Power Delivery”. 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 later

Pozostałe funkcje

Kolor Black

Materiał obudowy Plastic

Wymiary produktu Ø 90 x 22 mm

Waga produktu 98 g

Waga produktu 160 g

Wymiary opakowania (dł x szer x
wys)

120 x 120 x 28 mm

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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