
i-tec Thunderbolt 3 Dual HDMI Adapter/60Hz

i-tec Thunderbolt 3 Dual HDMI video
adaptér pro Thunderbolt 3 MacOS
a Windows notebooky a tablety,
podporuje 2x 4K 60Hz monitor/TV

 
POPIS PRODUKTU

Rozšiřte svou pracovní plochu až o dva externí HDMI monitory přes nový Thunderbolt 3 konektor. Adaptér
podporuje přenos 2x 4K rozlišení 4096x2160@60Hz včetně audio signálu. Adaptér je určen především pro
zařízení, která jsou vybavena Thunderbolt 3 rozhraním (MacBook Pro 2016, DELL XPS12, DELL XPS 13, DELL XPS
15, HP Elite X2, EliteBook Folio G1, Spectre x360, Lenovo Thinkpad P50, Lenovo Thinkpad P70 apod.). Tento
konektor má řadu výhod. Je menší a symetrický, což umožnuje snadné zapojení, protože nemusíte dávat pozor
na otočení konektoru.

Adaptér je vhodný pro projektanty, grafiky a ostatní uživatele, kteří pracují s více obrazovkami současně. Jeho
výkon vám umožňuje provozovat i ty nejnáročnější aplikace na jednom nebo dvou nezávislých displejích, což je
ideální pro editaci 4K 60Hz videa nebo pro další úkoly typu Ultra HD, jako je vytváření CAD výkresů nebo
prohlížení lékařských snímků. Pomocí režimů „Rozšířit“ a „Zrcadlit“ můžete pracovat s aplikacemi přes dva
monitory (např. široké tabulky), na jednom monitoru pracovat a na druhém vyhledávat informace na internetu,
srovnávat více dokumentů současně bez neustálého „překlikávání“ mezi otevřenými okny, zobrazit
panoramatické obrázky přes dva monitory, sledovat grafy a aktuální data ve stejný okamžik, předvádět několik
prezentací najednou bez nutnosti mít další počítač apod.

Použití je velmi jednoduché, adaptér pouze připojíte do Thunderbolt 3 portu počítače, pomocí HDMI kabelu jej
propojíte se zobrazovacím zařízením a můžete začít okamžitě využívat. Instalace ovladačů je automatická ze
systému.

Dlouhý produktový popis: i-tec Thunderbolt 3 Dual HDMI video adaptér pro Thunderbolt 3 MacOS a Windows
notebooky a tablety, podporuje 2x 4K 60Hz monitor/TV

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
1x integrovaný Thunderbolt™3 kabel pro připojení k zařízení (27cm)
Video porty:

2x HDMI
Rozlišení:

1 monitor – 1x HDMI → až 4K/60 Hz
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2 monitory – 1x HDMI + 1x HDMI → až 2x 4K/60Hz
OS: Windows 10, macOS X (Sierra a vyšší) s nejnovějšími aktualizacemi
Rozměry produktu: 100 x 60 x 15 mm
Hmotnost produktu: 95 g
Rozměry balení: 180 x 130 x 25 mm
Hmotnost balení: 155 g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Hardwarové požadavky:

Zařízení s volným Thunderbolt™3 portem

Operační systém:

Windows 10, macOS X (Sierra a vyšší) s nejnovějšími aktualizacemi

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

TB3DUAL4KHDMI i-tec Thunderbolt 3 Dual HDMI Adapter/60Hz
EAN: 8595611701917

- i-tec Thunderbolt 3 Dual HDMI Adapter/60Hz
EAN: -

Hardware

Typ sběrnice Thunderbolt-3

Porty

Systémové požadavky

Hardware Hardwarové požadavky: Zařízení s volným Thunderbolt™3 portem

Operační systém Windows 10
macOS X Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní
operační systémy – manuální instalace ovladačů. Firmware se
aktualizuje automaticky.

Další vlastnosti

Barva Silver

Materiál Aluminium

Rozměry produktu (DxŠxV) 100 x 60 x 15 mm

Váha produktu (bez obalu) 95 g

Váha produktu (vč. obalu) 155 g

Rozměry balení (DxŠxV) 180 x 130 x 25 mm

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora celoživotní

Obsah balení

Produkt

Manuál
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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.

 

Aktualizováno 15.10.2019

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://i-tec.cz
http://www.tcpdf.org

