
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station +
Power Delivery 85W

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 5K
Univerzální duální dokovací stanice, 2x 4K
60Hz, 2x HDMI, 2x Display Port, 1x
Ethernet, 5x USB 3.0, 1x USB-C, 1x
Audio/Mikrofon Jack, přepínač ON/OFF,
nabíjení přes USB-C (až 85W), Power
Adapter 100W, podpora Kensington Lock,
pro notebook, tablet, Windows, Mac OS,
Linux, Android

 
POPIS PRODUKTU

Excelentní výkon, univerzální možnosti připojení, nejvýkonnější čipové sady a ochrana vaší investice díky
podpoře současných i budoucích technologií. S touto profesionální univerzální dokovací stanicí i-tec dosáhnete
úžasného grafického rozlišení až 5K / 60Hz, případně 2 x 4K / 60 Hz. V případě, že je dokovací stanice připojena
k notebooku či tabletu, který na svém portu USB-C či Thunderbolt 3 podporuje nabíjení, je schopna poskytnout
napájení (Power Delivery) až 85W.*   Přizpůsobte si své pracoviště a připojte ke svému notebooku nebo tabletu
s USB-A 3.0, USB-C, nebo Thunderbolt 3 rozhraním své oblíbené příslušenství. Díky této dokovací stanici se
vyhnete neustálému připojování a odpojování všech zařízení pokaždé, když si berete váš notebook nebo tablet
s sebou. Výhodou je také větší pořádek na pracovním stole, odkud zmizí nepřehledná změť kabelů. Dokovací
stanici stačí připojit jediným kabelem a okamžitě ji můžete začít využívat. Propojovací kabel s oběma
koncovkami (USB-C na C, USB-C na A) je součástí balení. Instalace ovladačů je automatická ze systému Win 10,
pro ostatní operační systémy si prosím stáhněte ovladače zde.  

Tato dokovací stanice je na vstupní straně vybavena nejnovější generací čipu Texas Instruments, který zajišťuje
schopnost dokovací stanice zpracovat i velké objemy dat, zasílané z hostovaného zařízení, a zajišťuje tak
vysokou stabilitu obrazu, přenosu dat i internetového připojení.  

Vychutnejte si úžasný zážitek na velké obrazovce při sledování filmů ve 4K / 60Hz, profesionální grafickou práci,
streamování médií, prohlížení prezentací nebo webových stránek. Dokovací stanice je vybavena čtyřmi
grafickými výstupy, díky kterým můžete využívat různé kombinace dvou displejů. Připojit můžete buď 2x HDMI
nebo 2x Display Port nebo 1x HDMI a 1x Display Port, vždy s rozlišením až 4K 4096×2160@60Hz. Při připojení
jediného monitoru přes 2 DP kabely dosáhnete rozlišení až 5K 5120×2880@60Hz*  

Dokovací stanice dále nabízí audio vstup / výstup, gigabitovou síťovou kartu, pět USB 3.0 portů, jeden USB-C
datový port, Kensington Lock a vypínač ON/OFF. Dokovací stanice je ergonomicky navržena i jako podstavec
pod notebook.  

Prosím, ověřte si pečlivě kompatibilitu vašeho zařízení, zda je v souladu s požadavky na provoz uvedeného i-tec
produktu, zejména možnost nabíjení (Power Delivery). 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 jisti, zda je vaše zařízení plně
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kompatibilní, obraťte se na naše technické oddělení, prostřednictvím emailové adresy support@itecproduct.com
.  

*Poznámka: některé modelové řady notebooků HP (HP EliteBook či HP ZBook) mají nabíjení prostřednictvím USB-
C (Power Delivery) řešeno za použití proprietárního, resp. vyššího měrného odporu v řízení obvodu USB-C (resp.
Thunderbolt 3) portu, než je běžný průmyslový standard. Naše dokovací stanice je však schopna plnohodnotně
nabíjet i tyto notebooky; v některých případech však bude nutné po opětovném připojení k notebooku
restartovat dokovací stanici tlačítkem On/Off.   Dlouhý produktový popis: i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 
5K Univerzální duální dokovací stanice, 2x 4K 60Hz, 2x HDMI, 2x Display Port, 1x Ethernet, 5x USB 3.0, 1x USB-
C, 1x Audio/Mikrofon Jack, přepínač ON/OFF, nabíjení přes USB-C (až 85W), Power Adapter 100W, podpora
Kensington Lock, pro notebook, tablet, Windows, Mac OS, Linux, Android  

* 5K rozlišení podporuje pouze Windows    

V případě, že je dokovací stanice připojena přes USB 3.0, nabíjení notebooků a tabletů nepodporuje

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
1x USB-C port pro připojení k zařízení s USB-C nebo USB-A rozhraním (propojovací kabel USB-C a adaptér
USB-C na USB 3.0 jsou součástí balení)
Technologie dokovací stanice: DisplayLink + USB-C PD
Power Delivery: 85W
Video porty:

2x DisplayPort (podporující DP++)
2x HDMI

Rozlišení:
1 monitor - 1x DP → až 4K/60Hz
1 monitor - 1x HDMI → až 4K/60Hz
1 monitor - 2x DP → až 5K/60Hz*
2 monitory - 1x DP + 1x DP → až 2x 4K/60Hz
2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 4K/60Hz
2 monitory - 1x HDMI + 1x HDMI → až 2x 4K/60Hz

1x USB-C port gen. 1 (pouze pro data)
4x USB 3.0 port
1x USB 3.0 port  s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
1x Ethernet GLAN RJ-45 port (DisplayLink DL-6950)
1x 3,5mm Audio výstup, 1x 3,5mm Mikrofónní vstup
1x vstup pro napájení (DC 20V/5A)
Klonování MAC adresy: ano (za použití software i-tec Docker Pro)
WOL: S1, S2, S3
Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
LED indikace
Podpora pro Kensington lock
Kabel USB-C na USB-C/USB-A (100 cm)
OS: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 nebo novější, Chrome OS R51 nebo novější, Linux Ubuntu
Jednoduchá instalace ovladačů (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (external link))
Rozměry produktu: 245 x 95 x 30 mm
Hmotnost produktu: 330 g
Rozměry balení: 265 x 244 x 40 mm
Hmotnost balení: 1380 g

   

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Hardwarové požadavky:
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Zařízení s volným portem USB-A, 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

Operační systém:

Windows 10 / 11, macOS, Android 5 nebo novější, Chrome OS R51 nebo novější, Linux Ubuntu

* Rozlišení 5K je podporováno pouze systémem Windows

V případě, že je dokovací stanice připojena přes USB 3.0, nabíjení notebooků a tabletů nepodporuje

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

CADUAL4KDOCKPD i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station +
Power Delivery 85W
EAN: 8595611702495

CADUAL4KDOCKPDUK i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station +
Power Delivery 85W
EAN: 8595611702501

Hardware

Typ sběrnice USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4

Porty

Systémové požadavky

Operační systém Windows 10/11
macOS X
Android 5 or later 
Linux
Chrome OS R51 or later

Další vlastnosti

Barva black

Materiál ABS

Rozměry produktu (DxŠxV) 245 x 95 x 30 mm

Váha produktu (bez obalu) 330 g

Váha produktu (vč. obalu) 1380 g

Rozměry balení (DxŠxV) 265 x 244 x 40 mm

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora celoživotní

Obsah balení

Produkt
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Propojovací kabel USB-C a adaptér USB-C na USB 3.0 (100cm)

Napájecí adaptér (DC kabel 110cm, přívodní kabel 170cm)

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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