
i-tec USB 3.0 Metal HUB 4 Port with individual On/Off Switches

i-tec USB 3.0 Metal HUB 4 Port with
individual On/Off Switches

 
OPIS PRODUKTU

Mały, ale poręczny HUB USB dla wszystkich, którzy borykają się z niewystarczającą liczbą portów USB w
komputerze lub laptopie. Jego główną zaletą jest możliwość włączania i wyłączania poszczególnych portów USB
3.0, dzięki czemu HUB może przypisać maksymalną prędkość i moc ładowania do aktywnych portów. Do HUBA
można też podłączyć zasilacz o mocy do 10W*, który pozwoli na korzystanie np. z kilku dysków HDD lub SSD
jednocześnie lub na ładowanie telefonu lub tabletu.   Korzystanie z koncentratora jest proste - wystarczy
podłączyć go do portu USB w komputerze i gotowe - sterowniki zostaną automatycznie zainstalowane przez
system.  

4x port USB 3.0 (prędkość transmisji danych do 5 Gbps)
Możliwość włączania i wyłączania poszczególnych portów
Możliwość zastosowania zewnętrznego zasilacza o mocy do 10W*
W połączeniu z zasilaczem hub jest kompatybilny z Quick Charge BC 1.2

* Zasilacz nie jest dostarczany w zestawie.

CECHY PRODUKTU

 
zintegrowany kabel USB 3.0 do podłączenia do urządzenia
1x microUSB do podłączenia dodatkowego zasilania o mocy do 10W (5V 2A)
4x port USB 3.0 z obsługą Quick Charge (BC 1.2)
4x przycisk On/Off dla portów USB
Sygnalizacja LED (niebieskie diody LED)
System operacyjny: Windows 10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Wymiary produktu: 103 x 31 x 10 mm
Waga produktu: 41 g

 

Wymagania sprzętowe:

Urządzenie z wolnym portem USB-A

 

SPECYFIKACJA
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Kod produktu i-tec Opis produktu i EAN

U3CHARGEHUB4 i-tec USB 3.0 Metal HUB 4 Port with individual On/Off Switches
EAN: 8595611703881

Sprzęt komputerowy - Hardware

typ magistrali USB-3.0

Porty/Złącza

Wymagania systemowe

System operacyjny Windows 10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 – Automatyczna instalacja
sterowników. Inne systemy operacyjne – ręczna instalacja sterowników.
Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.

Pozostałe funkcje

Kolor black

Materiał obudowy plastic

Wymiary produktu 103 x 31 x 10 mm

Waga produktu 41 g

Waga produktu

Wymiary opakowania (dł x szer x
wys)

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji 2 Lata

Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

Produkt

Instrukcja

 

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