
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3, 3x 4K Docking Station +
Power Delivery 85W

i-tec USB-C / USB 3.0 3x 4K univerzální
dokovací stanice, 2x DP, 1x HDMI (pouze
přes USB-C), 1x LAN, 5x USB 3.0, 1x USB-
C data,1x Audio/Mikrofon, nabíjení přes
USB-C (až 85W), Power Adapter 135W,
pro notebooky s Windows, Apple,
kompatibilní s Thunderbolt 3

 
POPIS PRODUKTU

Excelentní výkon, univerzální možnosti připojení a ochrana vaší investice díky podpoře současných i budoucích
technologií. Jedna z nejvýkonnějších dokovacích stanic na trhu, která dokáže i průměrně výkonný notebook
proměnit na špičkovou pracovní stanici s podporu 4K či dokonce až 5K rozlišení*.

Vysoce flexibilní možnosti připojení můžete využít pro vaše současné technologie, a zároveň si otevřít i cestu do
budoucna: tato dokovací stanice totiž se totiž umí připojit k portům USB 3.0, a rovněž tak i k USB-C
a Thunderbolt" 3. Zvyšte svou efektivitu jednoduchým připojením dokovací stanice k vašemu notebooku za
pomocí jediného kabelu. Získáte přístup k napájení (platí při zapojení prostřednictvím USB-C, nebo Thunderbolt"
3; při připojení prostřednictvím USB 3.0 není technologicky možné notebook dokovací stanicí nabíjet), až třem
monitorům v rozlišení 4K, případně jedním monitorem s rozlišením 4K a jedním 5K monitorem.

Pět USB 3.0 portů a jeden USB-C port vám umožní připojit veškeré vaše 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. Obě možnosti propojení (kabel USB-C na C, adaptér USB-C na A) jsou samozřejmě součástí balení.
Instalace ovladačů je automatická ze systému Win 10, pro ostatní operační systémy je zapotřebí jednoduchá
instalace (v prostředí s více notebooky, vybavených operačním systémem Windows 7, 8, či 8.1 je možné
jednorázová korporátní instalace).

Ať již pracujete v náročných 2D/3D grafických aplikacích, pracujete s prezentacemi, pracujete profesionálně
v prostředí webových stránek, či třeba chcete sledovat video či filmy v nejvyšším možném rozlišení; ve všech
případech vám tato stanice umožní čistou a bezproblémovou práci nebo zábavu v rozlišení až 2x 4K
4096x2160@60Hz (2x DisplayPort) a 1x 4K 3840x2160@30Hz (HDMI), případně 1x 5K 5120x2880@60Hz (2x
DisplayPort) a 1x 4K 3840x2160@30Hz (HDMI). Obrovskou výhodou této pokročilé dokovací stanice je, že díky
vysokému výkonu integrovanému grafickému čipu nemusí váš notebook technologii 5K podporovat (případně
integrovaná grafická karta není určena pro vysoká rozlišení), a přesto vaše práce bude srovnatelná s mnohem
dražšími pracovními stanicemi s těmi pokročilými grafickými kartami.

Upozornění: HDMI port funguje pouze v případě připojení prostřednictvím USB-C s podporou profilu
DisplayPort Alternate mode (konektivita dokovací stanice přes USB 3.0 zajistí chod dvou
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DisplayPortů, HDMI port není možné technologicky využít). Dokovací stanice dále nabízí audio vstup /
výstup, gigabitovou síťovou kartu, pět USB 3.0 portů (z toho jeden s podporou rychlého nabíjení BC 1.2), jeden
USB-C datový port a vypínač ON/OFF. Prosím, ověřte si pečlivě kompatibilitu vašeho zařízení, zda je v souladu
s požadavky na provoz uvedeného i-tec produktu, zejména video výstup (profil Display Port Alt mode), případně
možnost nabíjení (Power Delivery). 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.  

Dlouhý produktový popis: i-tec USB-C / USB 3.0 3x 4K univerzální dokovací stanice, 2x DP, 1x HDMI (pouze přes
USB-C), 1x LAN, 5x USB 3.0, 1x USB-C data,1x Audio/Mikrofon, nabíjení přes USB-C (až 85W), Power Adapter
135W, pro notebooky s Windows, Apple, kompatibilní s Thunderbolt" 3   V případě, že je dokovací stanice
připojena přes USB 3.0, nabíjení notebooků a tabletů nepodporuje  

* 5K rozlišení podporuje pouze Windows

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 + USBC DP Alt mode + USB-C PD
Power Delivery: 85W
Video porty:

2x DisplayPort (podporující DP++)
1x HDMI

Rozlišení:
1 monitor - 1x DP → až 4K/60Hz
1 monitor - 1x HDMI → až 4K/30Hz
1 monitor - 1x HDMI → až 1080p/120Hz
1 monitor - 2x DP až 5K/60Hz*
2 monitory - 2x DP + 1x HDMI → až 5K/60Hz a 4K/30Hz*
2 monitory - 1x DP + 1x DP → až 2x 4K/60Hz
2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → až 4K/60Hz a 4K/30Hz
3 monitory - 1x DP + 1x DP + 1x HDMI → až 2x 4K/60Hz + 4K/30Hz

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/6.75A)
Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
LED indikace
Klonování MAC adresy: ano (za použití software i-tec Docker Pro)
WOL: S1, S2, S3
Podpora pro Kensington lock
Kabel USB-C na USB-C/USB-A (100cm)
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: 334 g
Rozměry balení: 296 x 147 x 90 mm
Hmotnost balení: 1253 g

   

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
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mailto:support@itecproduct.com
https://i-tec.cz/technicka-podpora/technicka-universita/displaylink-2/
https://i-tec.cz/technicka-podpora/technicka-universita/usb-c/
../zobrazovaci-rozhrani/
../produkt/dockerprosw/
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_win.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Mac.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Ubuntu.zip
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.displaylink.presenter&hl=en


Hardwarové požadavky:

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

Požadavky pro HDMI 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, 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

CATRIPLE4KDOCKPD i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3, 3x 4K Docking Station + Power
Delivery 85W
EAN: 8595611702365

CATRIPLE4KDOCKPDUK i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3, 3x 4K Docking Station + Power
Delivery 85W
EAN: 8595611702372

Hardware

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

Porty

USB 3.0 TYPE A 5

USB-C 3.1 DATA 1

HDMI 1

DISPLAY PORT 2

AUDIO 1

MIC 1

LAN RJ-45 1

DC POWER ADAPTER JACK 1

POWER DELIVERY 1

POWER DELIVERY MAX WATTAGE 65W

Systémové požadavky

Operační systém Windows 10/11 
macOS X 
Android 5 or later
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Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04
Chrome OS R51 or later

Další vlastnosti

Barva black

Materiál ABS

Rozměry produktu (DxŠxV) 245 x 95 x 30 mm

Váha produktu (bez obalu) 334 g

Váha produktu (vč. obalu) 1253 g

Rozměry balení (DxŠxV) 296 x 147 x 90 mm

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora celoživotní

Obsah balení

Produkt

Kabel USB-C na USB-C/USB-A (100 cm)

Napájecí adaptér (DC kabel 160 cm, přívodní kabel 170 cm)

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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