
i-tec USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port

i-tec USB 3.0 Slim pasywny HUB
4-portowy bez zasilacza, do notebooka,
ultrabooka, tablea, PC, Windows i Mac OS

 
OPIS PRODUKTU

Seria ADVANCE i-tec to akcesoria najwyższej klasy. Produkty te umożliwiają korzystanie z zaawansowanych
technologii. Wyróżniają się nowoczesnym wyglądem oraz ekskluzywnym opakowaniem.

i-tec USB 3.0 HUB to propozycja dla tych, którzy swoim notebooku, ultrabooku lub komputerze PC nie posiadają
wystarczającej ilości portów USB i zmuszeni są do ciągłego podłączania i odłączania swoich ulubionych urządzeń
USB, takich jak dyski flash, telefony komórkowe, tablety, aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, drukarki itp.

HUB posiada 4 porty USB 3.0 z funkcją Plug & Play oraz możliwością ładowania przez USB – HUB automatycznie
wykrywa podłączone przez port USB urządzenia, które wymagają ładowania. Złącze USB 3.0 jest szczególnie
ważne do uzyskania optymalnego transferu danych z kart pamięci oraz dysków flash USB 3.0. Dioda LED
sygnalizuje stan odczytu i zapisu danych.

HUB jest zasilany za pomocą magistrali USB i nie wymaga instalacji sterowników. Aby korzystać z HUBa
wystarczy podłączyć go do komputera za pomocą kabla USB. HUB posiada wbudowaną ochronę
przeciwprzepięciową, która chroni komputer w przypadku zwarcia na urządzeniach peryferyjnych. Urządzenie
jest kompatybilne z USB 2.0. HUB jest dostarczany bez zasilacza, który nie jest wymagany do stosowania
z większością urządzeń.

Kompaktowe wymiary i niewielka waga sprawiają, że HUB jest idealnym akcesorium dla osób, które używają
laptopa w podróży.

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

Długi opis produktu: i-tec USB 3.0 Slim pasywny HUB 4-portowy bez zasilacza, do notebooka, ultrabooka, tablea,
PC, Windows i Mac OS
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CECHY PRODUKTU

 

1x zintegrowany kabel USB 3.0 do podłączenia do urządzenia (20cm)
4x port USB 3.0
Wskaźniki LED
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i nadprądowe
OS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Wymiary produktu: 110 x 30 x 10 mm
Waga produktu: 37 g
Wymiary opakowania: 210 x 153 x 23 mm
Waga opakowania: 92 g 

WYMAGANIA SYSTEMOWE 

Wymagania sprzętowe:

Urządzenie z wolnym portem USB-A

System operacyjny:

Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec Opis produktu i EAN

U3HUB404 i-tec USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port
EAN: 8595611701115

Sprzęt komputerowy - Hardware

typ magistrali USB-3.0

Porty/Złącza

USB 3.0 TYPE A 4

Wymagania systemowe

Sprzęt komputerowy - Hardware Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem USB-A

System operacyjny Windows 7 / 8 / 8.1 /10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later

Pozostałe funkcje

Kolor Black

Materiał obudowy Plastic

Wymiary produktu 110 x 30 x 10 mm

Waga produktu 37 g

Waga produktu 92 g
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Wymiary opakowania (dł x szer x
wys)

210 x 153 x 23 mm

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji 2 Lata

Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

Produkt

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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