
i-tec USB 3.0 Metal HUB 4 Port

i-tec USB 3.0 Metal pasivní 4 portový HUB
bez napájecího adaptéru, pro notebook,
ultrabook, tablet, PC, Windows a Mac OS

 
POPIS PRODUKTU

i-tec USB 3.0 HUB je ideálním doplňkem pro každého, kdo má ve svém notebooku, ultrabooku nebo PC
nedostatek USB portů a je nucen neustále připojovat a odpojovat svá oblíbená USB zařízení, jako jsou flash
disky, mobilní telefony, tablety, digitální fotoaparáty, MP3 přehrávače, tiskárny, apod.

Tento HUB nabízí čtyři USB 3.0 porty s funkcí Plug & Play a standardním USB nabíjením – HUB automaticky
detekuje, jestli je připojeno zařízení pro USB nabíjení. Rozhraní USB 3.0 je důležité zejména pro datové přenosy
z USB 3.0 paměťových karet a flash disků, kde se nejvíce využije jeho vysoká přenosová rychlost. LED dioda
zobrazuje stav čtení a zápisu dat.

HUB je napájen z USB sběrnice a nevyžaduje instalaci ovladačů. Pouze jej pomocí USB kabelu připojíte ke svému
počítači a můžete jej ihned začít využívat. HUB má vestavěnou přepěťovou ochranu Vašeho počítače pro případ
zkratu na periferních zařízeních. Samozřejmostí je zpětná kompatibilita s USB 2.0. HUB je dodáván bez
napájecího adaptéru, který není pro použití s většinou zařízení zapotřebí.

Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti je ideálním příslušenstvím k Vašemu notebooku během cest.

V případě problémů s instalací, technických potíží nebo nesprávné funkčnosti zařízení si nejprve
ověřte možné řešení v záložce FAQ.

Dlouhý produktový popis: i-tec USB 3.0 Metal pasivní 4 portový HUB bez napájecího adaptéru, pro notebook,
ultrabook, tablet, PC, Windows a Mac OS

.

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
1x integrovaný USB 3.0 kabel pro připojení k zařízení (28cm)
4x USB 3.0 port
LED indikace
Přepěťová a proudová ochrana
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OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Rozměry produktu: 96 x 30 x 21 mm
Hmotnost produktu: 62 g
Rozměry balení: 145 x 130 x 25 mm
Hmotnost balení: 98 g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Hardwarové požadavky:

Zařízení s volným USB-A portem

Operační systém:

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

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

U3HUBMETAL403 i-tec USB 3.0 Metal HUB 4 Port
EAN: 8595611702259

Hardware

Typ sběrnice USB-3.0

Porty

USB 3.0 TYPE A 4

Systémové požadavky

Hardware Hardwarové požadavky: Zařízení s volným USB-A portem

Operační systém Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later

Další vlastnosti

Barva Space Grey

Materiál Plastic

Rozměry produktu (DxŠxV) 96 x 30 x 21 mm

Váha produktu (bez obalu) 62 g

Váha produktu (vč. obalu) 98 g

Rozměry balení (DxŠxV) 145 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.
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