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OPIS PRODUKTU

Najnowsza i najszybsza generacja technologii USB jest już dostępna. Najbardziej wydajna stacja dokująca USB,
superszybki transfer danych i obsługa rozdzielczości do 8K*.  

Krystalicznie czysta jakość obrazu, szybki Internet i możliwość przesyłania danych z szybkością ponad 1 GB na
sekundę, nawet przy jednoczesnym korzystaniu z wielu portów USB. Można też oczywiście podłączyć słuchawki
lub sprzęt audio i naładować laptopa (80 W) - wszystko przy użyciu jednego kabla.  

Dzięki zintegrowanemu protokołowi DP 1.4 można podłączyć tę stację dokującą do monitora o rozdzielczości do
8K (7680 x 4320)* z częstotliwością odświeżania 30 Hz, co odpowiada rozdzielczości czterech monitorów, każdy
o rozdzielczości 4K. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla grafików, analityków, programistów,
montażystów filmowych oraz entuzjastów i miłośników wideo o wysokiej rozdzielczości.  

Ponieważ technologia USB4 jest zgodna wstecz, stację dokującą można podłączyć nie tylko do laptopów
i tabletów z interfejsem USB4, ale także ThunderboltTM 3/4 i USB-C (musi obsługiwać przesyłanie wideo). Dzięki
temu stacja dokująca jest idealnym i elastycznym rozwiązaniem dla firm i użytkowników korzystających
z laptopów i tabletów z różnymi portami.  

* Rozdzielczość 8K musi być obsługiwana przez podłączony laptop lub tablet.  

Uwaga: system macOS obsługuje tylko jeden monitor zewnętrzny  

Uwaga: Zasilacz nie wchodzi w skład zestawu. Stacja dokująca może być używana z zasilaczem dostarczonym
z laptopem lub można do niej dokupić osobny zasilacz, np. 100W: P/N CHARGER-C112W/UK.

CECHY PRODUKTU

 
1x port USB4 do połączenia z kompatybilnym urządzeniem
Technologia stacji dokującej: USB4
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Power Delivery: 80 W (zasilacz sieciowy nie wchodzi w skład zestawu)
Porty wideo:

1x HDMI
1x DisplayPort

Rozdzielczość:
Urządzenie Host USB4/Thunderbolt™ 4 z obsługą DisplayPort 1.4:

1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 8K/30Hz*.
1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 4K/144Hz lub 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz
2 monitory - HDMI + DP → do 2x 4K/60Hz
2 monitory - HDMI + DP → do 2x 1440p/144Hz

Urządzenie hostujące USB-C/Thunderbolt™ 3 z DisplayPort 1.4 z obsługą DSC:
1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 5K/60Hz (bylo zde 5K)
1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 4K/144Hz lub 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz
2 monitory - HDMI + DP → do 2x 4K/60Hz
2 monitory - HDMI + DP → do 2x 1440p/144Hz

Urządzenie hostujące USB-C/Thunderbolt™ 3 z obsługą DisplayPort 1.4:
1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 4K/60Hz
2 monitory - HDMI + DP → do 2x 1440p/60Hz lub 2x 1440p/144Hz

Urządzenie hostujące USB-C/Thunderbolt™ 3 z obsługą DisplayPort 1.2:
1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 4K/30Hz
1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 1080p/120Hz
2 monitory - HDMI + DP → do 2x 1080p/60Hz

1x port USB-C 3.2 Gen. 2 (tylko dane)
3x port USB-A 3.2 Gen. 2 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
3x USB 2.0
1x port Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179)
1x gniazdo SD / microSD
1x gniazdo audio combo 3,5 mm
Klonowanie adresu MAC: Tak (przy użyciu oprogramowania i-tec Docker Pro).
WOL: S1, S2, S3
Wskaźnik LED
Kabel USB4 (80 cm)
OS: Windows 10/11, macOS, Linux i iPadOS z najnowszymi aktualizacjami
Wymiary produktu: 69 x 128 x 48 mm
Masa produktu: 314 g
Wymiary opakowania: 173 x 150 x 56 mm
Waga opakowania: 526 g

   

Wymagania sprzętowe:

Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4

Wymagania dotyczące Power Delivery:

Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort lub portem
Thunderbolt™ 3/4

System operacyjny:

Windows 10 / 11, macOS i Linux z najnowszymi aktualizacjami.
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* Rozdzielczość 8K musi być obsługiwana przez podłączony laptop lub tablet.

Systemy iPadOS i Android nie obsługują technologii przesyłania wideo na wiele ekranów ani opcji rozszerzonego
ekranu. Oznacza to, że po podłączeniu do monitora zewnętrznego będzie wyświetlany tylko ekran lustrzany.
(Nie dotyczy androidów z dodatkami DEX i Łatwa projekcja). Zasilacz nie wchodzi w skład zestawu. Stacja
dokująca może być używana z zasilaczem dostarczonym z laptopem lub zasilacz można zakupić oddzielnie, np.
100W: P/N CHARGER-C112W/UK.

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec Opis produktu i EAN

USB4DUAL4KDOCKPD i-tec USB4 Metal Docking station Dual 4K HDMI DP + Power Delivery 80
W
EAN: 8595611705434

Sprzęt komputerowy - Hardware

typ magistrali USB4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C

Porty/Złącza

Wymagania systemowe

System operacyjny Windows 10/11
macOS X
Linux

Pozostałe funkcje

Kolor black

Materiał obudowy Aluminium

Wymiary produktu (DxSxW) 69 x 128 x 48 mm

Waga produktu (bez opakowania) 314 g

Waga produktu (z opakowaniem) 526 g

Wymiary opakowania (DxSxW) 173 x 150 x 56 mm

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji 2 Lata

Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

Produkt

Kabel połączeniowy USB4 (80 cm)

Podręcznik

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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