i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Video Adapter
i-tec Thunderbolt 3 Dual Display Port
video adapter do Notebooków i tabletów
MacOS i Windows z portem Thunderbolt 3
obsługuje monitor/TV 1x 5K 60Hz lub 2x
4K 60Hz

OPIS PRODUKTU
Rozszerz swój pulpit na dwa zewnętrzne monitory Display Port za pośrednictwem nowego złącza Thunderbolt 3.
Adapter obsługuje rozdzielczość 1x 5K do rozdzielczości 5120x2880@60Hz lub 2x 4K 4096x2160@60Hz i dźwięk
stereo.
Adapter jest przeznaczony głównie do urządzeń, które zostały wyposażone w interfejs Thunderbolt 3 (MacBook
Pro 2016, DELL XPS12, DELL XPS 13, DELL XPS 15, HP Elite X2, EliteBook Folio G1, Spectre x360, Lenovo
Thinkpad P50, Lenovo Thinkpad P70 itp.). Złącze ma wiele zalet, jest mniejsze, symetryczne i umożliwia łatwe
połączenie, ponieważ teraz nie musisz martwić się o o kierunek wtyku.
Adapter jest doskonałym wyborem dla projektantów, grafików, graczy i innych użytkowników korzystających
z więcej niż jednego ekranu jednocześnie. Jego wydajność pozwala na uruchamianie najbardziej wymagających
aplikacji na jednym lub dwóch niezależnych wyświetlaczach. Jest idealny do edytowania obrazów i video 5K / 4K
60Hz lub innych zadań Ultra HD, takich jak rysunki CAD lub przeglądanie obrazów medycznych.
Używając trybów "Rozszerz" i "Duplikuj" można pracować na przykład z aplikacjami na dwóch monitorach (np. W
szerokich arkuszach kalkulacyjnych) lub można pracować na pierwszym ekranie i wyszukiwać informacje w
Internecie na drugim ekranie, można porównywać kilka dokumentów jednocześnie bez stałego przełączania
między otwartymi oknami, można wyświetlać zdjęcia panoramiczne na dwóch ekranach bez potrzeby
posiadania innego komputera itp.
Używanie jest bardzo proste, wystarczy podłączyć adapter do portu Thunderbolt 3 w komputerze, podłączyć go
do urządzenia wyświetlającego za pomocą kabla Display Port i natychmiast zacząć używać. Podłączając
pojedynczy monitor przez dwa kable Display Port urządzenie obsługuje do 5K 5120x2880 @ 60Hz, karta
graficzna komputera hosta musi obsługiwać rozdzielczość 5K. Adapter jest kompatybilny z aktywnymi
adapterami HDMI, DVI i VGA, dzięki czemu można podłączyć wyświetlacze i telewizory, które nie mają złącza
Display Port. Instalacja sterownika odbywa się automatycznie z systemu.
Długi opis produktu: i-tec Thunderbolt 3 Dual Display Port video adapter do Notebooków i tabletów MacOS
i Windows z portem Thunderbolt 3 obsługuje monitor/TV 1x 5K 60Hz lub 2x 4K 60Hz
.
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CECHY PRODUKTU
1x zintegrowany kabel Thunderbolt™3 do podłączenia do urządzenia (27cm)
Porty wideo:
2x Display Port
Rozdzielczość:
1 monitor – 1x Display Port → aż 4K/60 Hz
1 monitor – 2x Display Port → aż 5K/60 Hz
2 monitory – 1x Display Port + 1x Display Port → aż 2x 4K/60Hz
OS: Windows 10, macOS X (Sierra i wyższy) z najnowszymi aktualizacjami
Wymiary produktu: 100 x 60 x 15 mm
Waga produktu: 95 g
Wymiary opakowania: 180 x 130 x 25 mm
Waga opakowania: 155 g
WYMAGANIA SYSTEMOWE
Wymagania sprzętowe:
Urządzenie z wolnym portem Thunderbolt™3
System operacyjny:
Windows 10, macOS X (Sierra i wyższy) z najnowszymi aktualizacjami
.

SPECYFIKACJA
Kod produktu i-tec

Opis produktu i EAN

TB3DUAL4KDP

i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Video Adapter
EAN: 8595611701924

Sprzęt komputerowy - Hardware
typ magistrali

Thunderbolt-3

Porty/Złącza
DISPLAY PORT
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Wymagania systemowe
Sprzęt komputerowy - Hardware

Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem Thunderbolt™3

System operacyjny

Windows 10
macOS X

Pozostałe funkcje
Kolor

Space Grey

Materiał obudowy

Auminium

Wymiary produktu

100 x 60 x 15 mm

Waga produktu

95 g

Waga produktu

155 g

Wymiary opakowania (dł x szer x
wys)

180 x 130 x 25 mm
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Obsługa posprzedażowa
Okres gwarancji

2 Lata

Wsparcie techniczne

Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania
Produkt
Podręcznik

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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