
i-tec Thunderbolt 2 Docking Station

i-tec Thunderbolt 2 Docking Station 2x
Thunderbolt 1x HDMI 4K UltraHD GLAN 3x
USB 3.0 1x z BC1.2, Audio + 1m
Thunderbolt kabel

 
OPIS PRODUKTU

Stacja Dokująca i-tec THUNDERBOLT 2 pozwoli w bardzo łatwy i niezmiernie wydajny sposób podłączyć
wszystkie akcesoria do Twojego MacBooka. Stacja oferuje 2 porty Thunderbolt 2 pozwalające na transmisję
danych z prędkością 20 Gb/s. Jeden służy do podłączenia stacji do komputera Mac, a drugi może być
wykorzystany do podłączania innych urządzeń Thunderbolt takich jak dyski zewnętrzne, monitory z maksymalną
rozdzielczością 3840x2160@30Hz.

Używając interfejsu 4K HDMI można podłączyć dowolny monitor z rozdzielczością do 4096x2160@24Hz. Przy
jednoczesnym podłączeniu monitorów przez HDMI oraz Thunderbolt maksymalna rozdzielcość wynosi
3840x2160@30Hz. Ponadto 3 porty USB 3.0 pozwalają na podłączenie dowolnych urządzeń USB lub mogą być
wykorzystane do ładowania urządzeń mobilnych takich jak telefony, tablety itp. Aby włączyć ładowanie high-
power USB w tabletach Apple, wystarczy pobrać i zainstalować darmowe oprogramowanie.

Połączenie poprzez Wi-Fi jest bardzo wygodne, jednak jeśli chcesz mieć połączenie bez żadnych ograniczeń,
najlepszym rozwiązaniem jest użycie portu Gigabit Ethernet, w który nie zawsze są wyposażone nowoczesne
notebooki. Stacja dokująca i-tec THUNDERBOLT  2 umożliwi Ci korzystanie z portu Gigabit Ethernet i bedziesz
się mógł cieszyć się dostępem do szybkiego Internetu, bez jakichkolwiek zakłóceń. Niezależne wyjście
słuchawek stereo oraz wejście mikrofonowe umożliwiają prowadzenie zarówno rozmów konferencyjnych jak
i gwarantują doskonałe doznania dźwiękowe w trakcie oglądania filmów czy korzystania z gier.

Stacja dokująca posiada zgrabny i elegancki metalowy wygląd, który komponuje się z linią ultrabooków. Staja
może być wykorzystana jako podstawka pod notebook lub tablet zapewniając tym samym lepszą cyrkulację
powietrza pod tymi urządzeniami.

Stacja dokująca zdecydowanie zwiększa komfort korzystania z MacBooka. Stacja dokująca pozwala w prosty
sposób, za pomocą jednego przewodu Thunderbolt 2 (One-Touch-System) podłączyć większość potrzebnych
urządzeń peryferyjnych: drukarkę, klawiaturę, myszkę komputerową, dysk zewnętrzny, system audio, modem,
monitor, itd. Praca ze stacją dokującą pozwala uniknąć każdorazowego podłączania i odłączania wszystkich
potrzebnych urządzeń, ponadto to gwarancja większego ładu na stanowisku pracy, które nie jest obciążone
nadmierną ilością kabli.

W przypadku problemów związanych z instalacją, innych trudności technicznych lub wadliwego
działania urządzenia sprawdź możliwe rozwiązania w zakładce FAQ.
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CECHY PRODUKTU

 
1x port Thunderbolt™2 do podłączenia do urządzenia
1x port Thunderbolt™2

Dane
Port wideo

Port wideo:
1x HDMI

Rozdzielczość:
1 monitor – 1x HDMI → aż  4K/30Hz
1 monitor – 1x Thunderbolt™2 → aż  4K/30Hz
2 monitory – 1x HDMI + 1x Thunderbolt™2 → aż  2x 4K/30Hz

2x port USB 3.0
1x port USB 3.0 z obsługą szybkiego ładowania  (BC 1.2)
1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
1x wyjście audio 3,5 mm, 1x wejście mikrofonowe 3,5 mm
1x wejście zasilania (DC 12V/5A)
Kabel Thunderbolt™2 (100cm)
OS: Windows 10, macOS X (Sierra i wyższy) z najnowszymi aktualizacjami
Wymiary produktu: 195 x 77 x 28mm
Waga produktu: 316g
Wymiary opakowania: 307 x 127 x 83mm
Waga opakowania: 1050g

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania sprzętowe:

Urządzenie z wolnym portem Thunderbolt™2

System operacyjny:

Windows 10, macOS X (Sierra i wyższy) z najnowszymi aktualizacjami

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec Opis produktu i EAN

THUNDERDOCK2 i-tec Thunderbolt 2 Docking Station
EAN: 8595611700972

THUNDERDOCK2UK i-tec Thunderbolt 2 Docking Station
EAN: 8595611701726

Sprzęt komputerowy - Hardware

typ magistrali Thunderbolt-2

Porty/Złącza

THUNDERBOLT 2 2

USB 3.0 TYPE A 3

HDMI 1

AUDIO 1

MIC 1

LAN RJ-45 1
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DC POWER ADAPTER JACK 1

Wymagania systemowe

Sprzęt komputerowy - Hardware Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem Thunderbolt™2

System operacyjny Windows 10
macOS X Windows 10 – Automatyczna instalacja sterowników. Inne
systemy operacyjne – ręczna instalacja sterowników. Firmware -
oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.

Pozostałe funkcje

Kolor Black/White

Materiał obudowy Plastic

Wymiary produktu 195 x 77 x 28mm

Waga produktu 316 g

Waga produktu 1050 g

Wymiary opakowania (dł x szer x
wys)

307 x 127 x 83mm

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji 2 Lata

Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

Produkt

Kabel Thunderbolt™2 (100cm)

Zasilacz (kabel DC 130cm, kabel sieciowy 100cm)

Podręcznik

 

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