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POPIS PRODUKTU

Nedílnou součástí moderní kanceláře je komfortní, čistý a efektivní design pracovní plochy. Díky chytrému
využití VESA standardu nyní můžete svůj pracovní stůl zorganizovat mnohem lépe, a plochu vašeho pracovního
prostředí si účinně zvětšit. Umístěním dokovací stanice (a kabelů) za monitor si zvýšíte nejen komfort, ale
zároveň i minimalizujete riziko krádeže.   Držák je možné ergonomicky nainstalovat jak ve vertikální, tak
i horizontální poloze, ale preferencí uživatele, případně dle typu monitoru. Držák je zároveň kompatibilní
s naprostou většinou monitorových stojanů.   Seznam kompatibilních dokovacích stanic:

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual 4K Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual 4K Display Docking Station
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 85W
i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W
i-tec USB-C/Thunderbolt 3 Triple Display Docking Station + Power Delivery 85W
(seznam dalších dokovacích stanic se brzy rozšíří)

Prosím, před nákupem a instalací držáku si ověřte, že váš monitor podporuje VESA standard pro montáž (100 x
100 mm, nebo 75 x 75 mm).

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
VESA držák na dokovací stanice je vyroben z pevného a odolného kovového materiálu
Povrchová úprava odolná proti mechanickému poškození
Podpora všech monitorů s VESA standardem:

100 x 100 mm
75 x 75 mm

Jednoduchá instalace dokovací stanice k držáku za pomocí 2 šroubků
Instalace dokovací stanice je možná jak ve vertikální, tak horizontální poloze
Kabelový management je součástí balení
Kompatibilní dokovací stanice

CADUA4KDOCKPDL/UK
CADUAL4KDOCK/UK
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https://i-tec.cz/produkt/cadua4kdockpdl/
https://i-tec.cz/produkt/cadual4kdock/
https://i-tec.cz/produkt/cadual4kdockpd/
https://i-tec.cz/produkt/tb3cdualdpdockpd/
https://i-tec.cz/produkt/c31tripledockpd/
https://i-tec.cz/produkt/cadua4kdockpdl/
https://i-tec.cz/produkt/cadual4kdock/


CADUAL4KDOCKPD/UK
TB3CDUALDPDOCKPD/UK
C31TRIPLEDOCKPD/UK

Rozměry produktu: 120 x 190 x 5 mm
Hmotnost produktu: 152 g
Rozměry balení: 200 x 290 x 5 mm
Hmotnost balení: 212 g

    Hardwarové požadavky:

Kompatibilní dokovací stanice i-tec
Monitor či TV, kompatibilní s VESA standardem 100 x 100 mm nebo 75 x 75 mm

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

VESADOCK1 i-tec Docking station bracket, for monitors with VESA mount
EAN: 8595611703140

Hardware

Typ sběrnice -

Porty

Systémové požadavky

Operační systém Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační
systémy – manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje
automaticky.

Další vlastnosti

Barva black

Materiál Metal

Rozměry produktu (DxŠxV) 120 x 190 x 5 mm

Váha produktu (bez obalu) 152 g

Váha produktu (vč. obalu) 212 g

Rozměry balení (DxŠxV) 200 x 290 x 5 mm

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora celoživotní

Obsah balení

produkt

šroubky (6x)

kabelový management (3x)

manuál

 

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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