i-tec USB-C Flat DP Adapter 4K/60 Hz
i-tec USB-C do Display Port Flat Video
Adapter 60Hz 1x DP 4K Ultra HD
kompatybilny z Thunderbolt 3

OPIS PRODUKTU
Rozszerz pulpit na zewnętrzny monitor Display Port lub podłącz projektor lub telewizor z interfejsem Display Port
do notebooka, tabletu lub komputera za pomocą nowego złącza USB-C lub Thunderbolt 3. Adapter obsługuje
wideo 4K Ultra HD o rozdzielczości do 3840 x 2160 przy 60 Hz oraz dźwięk stereo. Ten adapter jest wykonany
z wytrzymałego gumowego materiału, który sprawdzi się w trudnych warunkach. Jest więc idealnym
towarzyszem podróży lub pracy w terenie.
Korzystanie z niego jest bardzo proste, wystarczy podłączyć adapter do portu USB-C lub Thunderbolt 3 w
komputerze, podłączyć go do urządzenia wyświetlającego za pomocą kabla Display Port i można natychmiast
rozpocząć pracę. Instalacja sterownika następuje automatycznie z systemu.
Upewnij się, że sprawdziłeś kompatybilność swojego urządzenia, czy spełnia ono wszystkie wymagania
dotyczące działania konkretnego produktu i-tec, zwłaszcza wyjścia wideo (tryb Display Port Alt). Jeśli Twoje
urządzenie nie będzie w pełni kompatybilne, nowy produkt i-tec może nie działać poprawnie. Specyfikacje
urządzenia (np. Portu USB) można znaleźć, w instrukcji obsługi dostarczonej z notebookiem / tabletem /
smartfonem lub - alternatywnie - za pośrednictwem obsługi klienta oferowanej przez producenta urządzenia.
Jeśli jednak nadal nie jesteś pewien, skontaktuj się z naszym serwisem pod adresem support@itecproduct.com.

CECHY PRODUKTU
1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (11,5cm)
Port wideo:
1x Display Port
Rozdzielczość:
1 monitor – 1x Display Port → aż 4K/60 Hz
OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google z najnowszymi aktualizacjami
Wymiary produktu: 135 x 20 x 12 mm
Waga produktu: 16 g
Wymiary opakowania: 154 x 100 x 20 mm
Waga opakowania: 28 g
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WYMAGANIA SYSTEMOWE
Wymagania sprzętowe:
Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™3
Wymagania dotyczące wyjścia wideo:
Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub z portem
Thunderbolt™3
System operacyjny:
Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google z najnowszymi aktualizacjami

SPECYFIKACJA
Kod produktu i-tec

Opis produktu i EAN

C31FLATDP60HZ

i-tec USB-C Flat DP Adapter 4K/60 Hz
EAN: 8595611703034

-

i-tec USB-C Flat DP Adapter 4K/60 Hz
EAN: -

Sprzęt komputerowy - Hardware
typ magistrali

USB-C, Thunderbolt-3

Porty/Złącza
Wymagania systemowe
Sprzęt komputerowy - Hardware

Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem USB-C lub
Thunderbolt™3 Wymagania dotyczące wyjścia wideo: Urządzenie
z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub
z portem Thunderbolt™3

System operacyjny

Windows 10
macOS X
Android
Chrome OS R51 or laterWindows 10 – Automatyczna instalacja
sterowników. Inne systemy operacyjne – ręczna instalacja sterowników.
Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.

Pozostałe funkcje
Kolor

Black

Materiał obudowy

Rubber

Wymiary produktu

135 x 20 x 12 mm

Waga produktu

16 g

Waga produktu

28 g

Wymiary opakowania (dł x szer x
wys)

154 x 100 x 20 mm

Obsługa posprzedażowa
Okres gwarancji

2 Lata

Wsparcie techniczne

Dożywotnia - Lifetime
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Zawartość opakowania
Produkt

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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