
i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort
Cable (1,5 m) + Power Delivery 85W

i-tec Thunderbolt 3 Metal duální 4K
dokovací stanice; 2x 4K/60Hz nebo 1x
5K/60Hz; 2x TB3 port, Power Adapter
180W, 1x GLAN, 4x USB 3.0, 1x USB 3.0
s podporou rychlého nabíjení, čtečka
karet SD, 1x Audio/Mikrofon Jack 3.5mm;
kabel USB-C na DisplayPort (1,5 m); pro
notebooky s podporou Thunderbolt 3;
MacOS, Windows; včetně 70cm TB3
kabelu

 
POPIS PRODUKTU

Rychlost světla na dosah 

Zanechte všechny limity a veškerá omezení konečně za sebou! Technologie Thunderbolt 3 v naší dokovací
stanici překonává mnohonásobně vše, s čím jste až doposud pracovali. Dvakrát rychlejší než Thunderbolt 2
a dokonce osmkrát rychlejší v porovnání s technologií USB 3.0 (či USB-C 3.1 Gen1). Když k vašemu notebooku
připojíte tuto dokovací stanici, nezařadíte jen vyšší rychlost, ale doslova si otevřete dveře budoucnosti dokořán.

Díky podpoře až 85 W Power Delivery je tato dokovací stanice je schopna napájet prakticky všechny notebooky
na trhu, které dnes napájení prostřednictvím konektoru Thunderbolt 3 podporují, včetně MacBook Pro 15"  

Chcete si užívat video ve vysokém rozlišení? S naší dokovací stanicí máte možnost připojit až 2 monitory
s rozlišením 4K (s vysokou obnovovací frekvencí 60 snímků za vteřinu)* a pokud by vám bylo málo i to, klidně si
ke stanici připojte Thunderbolt 3 monitor s rozlišením až 5K/60Hz! Součástí balení dokovací stanice je i kabelový
adaptér USB-C na DisplayPort, takže pro připojení dvou monitorů již nepotřebujete žádný další adaptér či jiný
doplněk.   Potřebujete ultra rychlý přenos dat? Naše dokovací stanice je vybavena přenosovou rychlosti až 5GB
za vteřinu. Na co jste byli nuceni čekat dlouhé minuty, máte nyní k dispozici během několika vteřin! Limity,
které technologie Thunderbolt 3 v naší dokovací stanici nabízí, jsou tak vysoké, že dokáží:  

    zálohovat 256 GB pevný disk za necelou minutu
    zkopírovat 4K film za pouhých 30 vteřin
    přenést text všech knih, které kdy lidstvo napsalo (odhadem 170 miliónů knih), během necelých 10
hodin

  (Pro dosažení těchto rychlostí je zapotřebí připojení rychlého úložného média, např. NVMe disků)
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Vyhněte se neustálému připojování a odpojování kabelů pokaždé, když si berete váš notebook s sebou – naše
dokovací stanice vám umožní snadno připojit všechna vaše zařízení (USB, připojení k LAN síti, externí monitory,
paměťové karty, a dokonce i nabíjení vašeho notebooku), za pomoci jednoho jediného Thunderbolt 3 kabelu
(One-Touch-System). A co víc – k dispozici vám nebude jen samotná dokovací stanice – díky technologii Daisy
Chain (vzájemné řetězové propojování) k ní můžete připojit až 5 dalších zařízení, vybavených technologií
Thunderbolt 3 (externí úložná zařízení, zařízení pro připojení PCIe karet apod.)  

* Jeden 4K monitor je možné připojit prostřednictvím HDMI portu, druhý pak přes Thunderbolt 3 port na
dokovací stanici   Dlouhý produktový popis: i-tec Thunderbolt 3 Metal duální 4K dokovací stanice; 2x 4K/60Hz
nebo 1x 5K/60Hz; 2x TB3 port, Power Adapter 180W, 1x GLAN, 4x USB 3.0, 1x USB 3.0 s podporou rychlého
nabíjení, čtečka karet SD, 1x Audio/Mikrofon Jack 3.5mm; kabel USB-C na DisplayPort (1,5 m); pro notebooky
s podporou Thunderbolt 3; MacOS, Windows; včetně 70cm TB3 kabelu

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
1x Thunderbolt™3 port pro připojení k zařízení
Technologie dokovací stanice: Thunderbolt™ 3
Power Delivery: 85W
1x Thunderbolt™3 port

Přenos dat
Video Port

Video porty
1x HDMI

Rozlišení:
1 monitor – 1x Thunderbolt™3 →  až 5K/60Hz
1 monitor – 1x Thunderbolt™3 /HDMI→  až QHD/144Hz
1 monitor – 1x HDMI →  až 4K/60Hz
2 monitory – 1x HDMI + 1x Thunderbolt™3 → až 2x 4K/60Hz
2 monitory – 1x HDMI + 1x Thunderbolt™3 → až 2x QHD/144Hz

Kompatibilní s G-Sync/Freesync, HDR 400 – 1000 pouze přes Thunderbolt™3 výstup
Kabelový adaptér USB-C na Display Port
4x USB 3.0 port
1x USB 3.0 port s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Intel I210)
1x SD slot
1x 3,5mm Combo Audio port
1x vstup pro napájení (DC 20V/9A)
LED indikace
Kabel Thunderbolt™3 (70 cm)
OS: Windows 10, macOS X (Sierra a vyšší), Linux s nejnovějšími aktualizacemi
Rozměry produktu: 229 x 87 x 27 mm
Hmotnost produktu: 457 g
Rozměry balení: 295 x 147 x 93 mm
Hmotnost balení: 1620 g

 

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Hardwarové požadavky:

Zařízení s Thunderbolt™3 portem
Pro využití vyšších obnovovacích frekvencí než 60 Hz je zapotřebí monitor, který tyto obnovovací
frekvence podporuje
Pro využití HDR, G-Sync/Freesync je zapotřebí, aby tyto technologie podporovaly i monitor a grafická
karta
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Požadavky pro funkci Power Delivery:

Zařízení s volným Thunderbolt™3 portem s podporou „Power Delivery“

Operační systém:

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

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

TB3HDMIDOCKPLUS i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort
Cable (1,5 m) + Power Delivery 85W
EAN: 8595611702563

TB3HDMIDOCKPLUSUK i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort
Cable (1,5 m) + Power Delivery 85W
EAN: 8595611702570

Hardware

Typ sběrnice Thunderbolt-3

Porty

Systémové požadavky

Operační systém Windows 10
macOS X
Linux Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní 
operační systémy – manuální instalace ovladačů.

Další vlastnosti

Barva black

Materiál plastic

Rozměry produktu (DxŠxV) 229 x 87 x 27 mm

Váha produktu (bez obalu) 457 g

Váha produktu (vč. obalu) 1620 g

Rozměry balení (DxŠxV) 295 x 147 x 93 mm

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora celoživotní

Obsah balení

Produkt

Propojovací kabel (70cm)

Napájecí adaptér (DC kabel 170cm, přívodní kabel 150cm)

Video redukce

Manuál
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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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