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OPIS PRODUKTU

Pierwsza stacja dokująca z możliwością pełnego zdalnego zarządzania. Stacja dokująca jest wyposażona w
moduł IoT (Wifi i Bluethooth Mesh), który można podłączyć do sieci firmowej i zdalnie sterować stacją dokującą,
w tym instalować aktualizacje oprogramowania, zdalnie włączać i wyłączać zasilanie, sterować poszczególnymi
portami i monitorować stan.  

Stacja dokująca może być używana przez użytkownika (jak każda inna stacja dokująca) bezpośrednio po wyjęciu
z pudełka, bez konieczności instalacji. Integrację zdalnego zarządzania można przeprowadzić w dowolnym
momencie, nawet później (wymagana jest licencja i instalacja oprogramowania do zdalnego zarządzania).  

Rozwiązanie polegające na zdalnym zarządzaniu stacją dokującą umożliwia znaczną oszczędność czasu
potrzebnego na zarządzanie, a także oszczędność energii (np. stację dokującą można zdalnie wyłączyć, gdy nie
jest używana). Ogólnie rzecz biorąc, może to zmniejszyć koszty operacyjne, które w środowisku korporacyjnym
mogą być niższe niż koszty obsługi i zarządzania konwencjonalnymi stacjami dokującymi.  

Sama stacja dokująca USB-C umożliwia podłączenie maksymalnie trzech monitorów zewnętrznych, 4 urządzeń
USB (wszystkie porty USB mogą przesyłać dane z szybkością do 10 Gb/s), łączność z Internetem jest dostępna
dzięki zintegrowanemu portowi LAN, a ponadto dostępny jest połączony port audio i mikrofonu.  

Stacja dokująca może ładować podłączony laptop lub tablet z mocą do 65 W i umożliwia instalację za monitorem
(dzięki dostarczanemu oddzielnie uchwytowi VESA).

CECHY PRODUKTU

 
1x port USB-C do podłączania kompatybilnych urządzeń
Więcej informacji na temat oprogramowania integracyjnego do zdalnego zarządzania
Technologia stacji dokującej: USB-C (MST)
Power Delivery: 65 W
Porty wideo:
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2x Display Port (obsługa DP++)
1x HDMI

Rozdzielczość:
Urządzenie host z obsługą DisplayPort 1.2:

1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 4K/30Hz
1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 1080p/120Hz
2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1080p/60Hz*.
3 monitory - 1x HDMI + 1x DP → do 1x 1080p/60Hz + do 2x 720p/60Hz*

Urządzenie hosta z obsługą DisplayPort 1.4:
1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 4K/60Hz
1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 1440p/144Hz lub 1080p/240Hz
2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1440p/60Hz*.
2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 4K/30Hz*
3 monitory - 1x HDMI + 1x DP → do 3x 1080p/60Hz*

1x USB-C 3.2 Gen 2 (tylko dane)
2x USB-A 3.2 Gen 2
1x USB-A 3.2 Gen 2 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
1x port Combo Audio 3,5 mm
1x wejście zasilania (20V/6,75A)
Przełącznik ON/OFF do włączania i wyłączania stacji dokującej
Wskaźnik LED
Wsparcie dla blokady Kensington
Kabel USB-C 3.1 (100 cm)
OS: Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami
Wymiary produktu: 185 x 79 x 28 mm
Masa produktu: 265 g
Wymiary opakowania: 265 x 244 x 48 mm

 

Wymagania sprzętowe:

Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4

Wymagania dotyczące Power Delivery:

Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort lub portem
Thunderbolt™ 3/4

System operacyjny:

Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami.

 

* macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST). Podłączenie dwóch monitorów do stacji na
macOS spowoduje, że oba monitory będą wyświetlały ten sam obraz.

** iPadOS, Android nie obsługują technologii wieloekranowego transferu wideo, ani opcji rozszerzonego ekranu.
Oznacza to, że po podłączeniu do zewnętrznego monitora będzie wyświetlany tylko ekran lustrzany. (Nie
dotyczy androidów z rozszerzeniem DEX i Easy Projection)

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

../pl/rozdzielczosc_2/


SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec Opis produktu i EAN

C31SMARTDOCKPD i-tec USB-C Smart Docking Station Triple Display + Power Delivery 65W
EAN: 8595611705182

C31SMARTDOCKPDUK i-tec USB-C Smart Docking Station Triple Display + Power Delivery 65W
EAN: 8595611705533

Sprzęt komputerowy - Hardware

typ magistrali USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4

Porty/Złącza

Wymagania systemowe

System operacyjny Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later

Pozostałe funkcje

Kolor black

Materiał obudowy ABS

Wymiary produktu (DxSxW) 185 x 79 x 28 mm

Waga produktu (bez opakowania) 265 g

Waga produktu (z opakowaniem)

Wymiary opakowania (DxSxW) 265 x 244 x 48 mm

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji 2 Lata

Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

Produkt

Zasilacz sieciowy (kabel DC 160 cm, kabel zasilający 170 cm)

Kabel połączeniowy USB-C (100 cm)

Podręcznik

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