
i-tec USB 3.0 Metal 4-port HUB pasywny

i-tec USB 3.0 Metal 4-portowy pasywny
HUB USB, 4x port USB 3.0 bez zasilacza
do notebooka ultrabooka tableta PC
Windows i Mac OS

 
OPIS PRODUKTU

i-tec USB 3.0 HUB jest idealnym towarzyszem dla wszystkich, którzy nie mają wystarczająco dużo portów USB w
swoim notebooku, ultrabooku lub PC, oraz dla tych, którzy zmuszeni byli ciągle odłączać i podłączać na zmianę
swoje ulubione urządzenia takie jak dysk flash USB, tablet, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 , drukarkę itp.

Ten HUB oferuje 4 porty USB 3.0 z funkcją Plug & Play oraz standardowe ładowanie USB - HUB automatycznie
wykryje podłączone urządzenia do ładowania USB. Interfejs USB 3.0 jest ważny głównie w przypadku przesyłania
danych z kart pamięci USB 3.0 i dysków flash, które wykorzystują największą szybkość transferu. Dioda LED
wskazuje stan odczytu i zapisu danych.

HUB zasilany jest z magistrali USB i nie wymaga instalacji sterowników. Wystarczy podłączyć go kablem USB
i od razu jest gotowy do użycia. Ma wbudowane zabezpieczenie nadprądowe dla ochrony Twojego komputera w
na wypadek zwarcia w podłączonych urządzeniach peryferyjnych. Interfejs jest kompatybilny z USB 2.0, działa
bez zasilacza, który nie jest wymagany przy większości sprzętu a dzięki niewielkim wymiarom i małej wadze
możesz zabrać go ze sobą gdziekolwiek zechcesz.

W razie jakichkolwiek problemów z instalacją, trudnościami technicznymi lub podejrzeniem
o wadliwe działanie urządzenia, w pierwszej kolejności poszukaj możliwych rozwiązań w zakładce
FAQ.

Długi opis produktu: i-tec USB 3.0 Metal 4-portowy pasywny HUB USB, 4x port USB 3.0 bez zasilacza do
notebooka ultrabooka tableta PC Windows i Mac OS

 

.

CECHY PRODUKTU

 
1x zintegrowany kabel USB 3.0 do podłączenia do urządzenia (28cm)
4x port USB 3.0
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Wskaźniki LED
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i nadprądowe
OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Wymiary produktu: 96 x 30 x 21 mm
Waga produktu: 62 g
Wymiary opakowania: 145 x 130 x 25 mm
Waga opakowania: 98 g

WYMAGANIA SYSTEMOWE 

Wymagania sprzętowe:

Urządzenie z wolnym portem USB-A

System operacyjny:

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

.

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec Opis produktu i EAN

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

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

Pozostałe funkcje

Kolor Space Grey

Materiał obudowy Plastic

Wymiary produktu 96 x 30 x 21 mm

Waga produktu 62 g

Waga produktu 98 g

Wymiary opakowania (dł x szer x
wys)

145 x 130 x 25 mm

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji 2 Lata

Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime
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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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