i-tec USB-C Metal HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C, with 85cm USB-C
cable
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PRODUCTBESCHRIJVING
USB-C en Thunderbolt 3 of 4 worden steeds populairder op de laptops en tablets van vandaag. Naarmate het
gebruik ervan toeneemt, neemt ook het aantal USB-poorten op de behuizing van laptops af. En als u accessoires
op uw apparaat wilt aansluiten waar u niet meer genoeg poorten voor hebt, kunt u deze kleine maar handige
hub gebruiken.
Met deze hub krijgt u 4 extra USB-poorten: twee standaard USB 3.0- en twee USB-C-poorten. Sluit een extern
toetsenbord en een muis aan, zet gegevens of films over van een USB-flashstation met snelheden tot 5 Gbps, of
laad uw mobiele apparaten op (standaard USB-snelheid 0,9 A).
De hub vereist geen stuurprogramma's om te installeren, sluit hem gewoon aan met de USB-C kabel en u kunt
hem meteen gaan gebruiken. De Hub heeft ingebouwde overspanningsbeveiliging voor uw computer in geval
van kortsluiting op randapparatuur. Achterwaartse compatibiliteit met USB 2.0 is een vanzelfsprekendheid.
Dankzij zijn compacte formaat en lichte gewicht kunt u hem altijd in uw tas meenemen - het metalen oppervlak
beschermt de naaf tegen beschadiging en krassen.
Met de lange USB-C-kabel van 85 cm kunt u hem gemakkelijk en zonder gedoe aansluiten op uw laptop.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
1x geïntegreerde USB-C kabel voor aansluiting op het apparaat (85 cm)
2x USB-C poort gen. 1 (alleen gegevens)
2x USB 3.0-poort
LED-indicatie
Overspannings- en stroombeveiliging
OS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Afmetingen van het product: 110 x 30 x 11 mm
Gewicht van het product: 55 g
Afmetingen verpakking: 155 x 100 x 20 mm
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Gewicht verpakking: 123 g

Hardware-vereisten:
Apparaat met een vrije USB-C- of Thunderbolt™3/4-poort
Besturingssysteem:
Windows 7/8/8.1/10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

SPECIFICATIE
i-tec-prodductnummer

Productbeschrijving & EAN

C31HUBMETAL2A2C85

i-tec USB-C Metal HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C, with 85cm USB-C cable
EAN: 8595611705243

Hardware
Type bus

USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4

Poorten
Systeemvereisten
Besturingssysteem

Windows 7 / 8 / 8.1 /10
macOS X
Android
Chrome OS R51 or laterWindows 10 – automatische installatie van de
OS-stuurprogramma‘s. Andere besturingssystemen – handmatige
installatie van de stuurprogramma‘s. De firmware wordt automatisch
geüpdatet.

Andere eigenschappen
Kleur

black

Materiaal

ABS

Afmetingen van het product (LxBxH)

110 x 30 x 11 mm

Gewicht van het product (zonder
verpakking)

55 g

Gewicht van het product (inclusief
verpakking)

123 g

Afmetingen van de verpakking
(LxBxH)

155 x 100 x 20 mm

Service
Garantieperiode

2 jaren

Technische ondersteuning

levenslang

Inhoud van de verpakking
Product
Handmatig

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze
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i-tec.pro. Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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