i-tec USB-C Metal Charging HUB 7x USB 3.0 + Power Delivery 60W
i-tec USB-C Metal Charging HUB 7x USB
3.0 + Power Delivery 60W

OPIS PRODUKTU
Elegancki design, metalowa konstrukcja, siedem portów USB do szybkiego ładowania i możliwość zasilania
laptopa / tabletu mocą do 60 W. Produkt jest idealnym akcesorium dla każdego użytkownika, którego laptop lub
tablet nie ma wystarczającej liczby portów USB, co uniemożliwia wygodne lub jednoczesne podłączenie
wszystkich niezbędnych urządzeń, takich jak HDD / SSD, dyski flash, telefony komórkowe, aparaty cyfrowe,
odtwarzacze MP3, drukarki itp.
Hub oferuje 4 porty USB 3.0 z funkcją Plug & Play i ładowaniem USB BC 1.2. Koncentrator automatycznie
wykrywa, czy podłączone jest urządzenie do ładowania USB. Dzięki rozmieszczeniu portów będziesz mieć
wystarczająco dużo miejsca, aby podłączyć jeszcze większe urządzenia lub urządzenia wymagające większego
złącza. Interfejs USB 3.0 jest szczególnie ważny w przypadku przesyłania danych z kart pamięci USB 3.0
i napędów flash, gdzie jego wysoka prędkość transferu znajdzie największe zastosowanie.
Hub działa bezbłędnie, nawet gdy jest używany bez podłączonej ładowarki USB-C. W takim przypadku jednak nie
będzie zasilać laptopa / tabletu ani nie będzie w stanie zapewnić szybkiego ładowania (na przykład telefonu
komórkowego) przy użyciu standardu BC 1.2, tj. 10 W.
Koncentrator oferuje najwięcej, gdy jest podłączony do ładowania USB-C (najlepiej o mocy co najmniej 60 W,
chociaż zalecane jest 85 W lub 100 W.) W takim przypadku hub nie tylko zasila Twój laptop / tablet, ale same
porty USB zapewnią szybkie ładowanie (co najmniej dwa porty będą miały taką możliwość, w zależności od
mocy wejściowej ładowarki USB-C).

CECHY PRODUKTU
1x port USB-C do podłączenia urządzenia za pomocą USB-C lub Thunderbolt 3 (dołączony jest kabel
połączeniowy USB-C 33 cm)
1x port USB-C PD (tylko zasilanie)
7x port USB 3.0 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
Sygnalizacja LED (niebieska dioda LED)
System operacyjny: Windows 10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Wymiary produktu: 86 x 86 x 14 mm
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Waga produktu: 91 g
Wymiary opakowania: 69 x 100 x 26 mm
Waga opakowania: 182 g

Wymagania sprzętowe
Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt 3
System operacyjny
Windows 10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

SPECYFIKACJA
Kod produktu i-tec

Opis produktu i EAN

C31HUBMETAL7

i-tec USB-C Metal Charging HUB 7x USB 3.0 + Power Delivery 60W
EAN: 8595611703294

Sprzęt komputerowy - Hardware
typ magistrali

USB-C, Thunderbolt-3

Porty/Złącza
Wymagania systemowe
System operacyjny

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

Pozostałe funkcje
Kolor

Silver

Materiał obudowy

Aluminium

Wymiary produktu

86 x 86 x 14 mm

Waga produktu

91 g

Waga produktu

182 g

Wymiary opakowania (dł x szer x
wys)

69 x 100 x 26 mm

Obsługa posprzedażowa
Okres gwarancji

2 Lata

Wsparcie techniczne

Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania
i-tec USB-C Metal Charging HUB
Kabel USB-C (33 cm)
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Instrukcja obsługi

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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