i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to
DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W
i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K
Docking Station + USB-C to DisplayPort
Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W

POPIS PRODUKTU
Druhá generace technologie Thunderbolt 3 přináší výjimečný výkon, ultra-rychlý přenos dat a podporu až 8K*
rozlišení.
Skvělá kvalita obrazu, rychlý internet a schopnost přenášet data v rychlostech přes 1 GB za sekundu i v případě,
že používáte více USB portů zároveň. Také můžete samozřejmě připojit vaše sluchátka či audio a nabíjet váš
notebook (60 W), to vše za pomoci jednoho jediného kabelu.
Díky integrovanému protokolu DP 1.4 můžete tuto dokovací stanici připojit k monitoru s rozlišením až 8K (7680
x 4320)* s obnovovací frekvencí 30 Hz, které se rovná rozlišení čtyřech monitorů, každý v rozlišení 4K. Jedná se
tedy o ideální řešení pro grafické designéry, analytiky, vývojáře, filmové editory či nadšence a milovníky videí
ve vysokém rozlišení.
Druhá generace Thunderbolt 3 technologie znamená, že dokovací stanice je nově kompatibilní nejen s porty
Thunderbolt 3, ale zároveň i USB-C a USB4, což z ní dělá flexibilní řešení pro firmy a uživatele, kteří provozují
notebooky a tablety s různými porty (v případě připojení s USB-C a USB4 však bude fungovat pouze jeden
monitor a port Thunderbolt 3 na dokovací stanici bude přenášet data rychlostí USB 2.0).
Připojte dva 4K/60Hz externí monitory, nebo jeden v rozlišení 8K/30Hz*
Power delivery: 60W
K dispozici je port HDMI a Thunderbolt 3**
2x USB-A 3.2 Gen. 1 a 3x USB-A 3.2 Gen 2 s podporou rychlého vám umožní snadné připojení vašich USB
zařízení a periferií
Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení
s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí
Kombinovaný jack pro audio a mikrofon na předním panelu
Zámek Kensington zajistí ochranu proti zcizení, zejména v prostředí sdílených kanceláří či veřejně
přístupných míst
Podporuje Windows 10/11, macOS, iPadOS, a Linux
Součástí balení je 134W (24V, 5,6A) profesionální adaptér a 70 cm kabel Thunderbolt 3
* Rozlišení 8K musí být podporováno připojeným notebookem nebo tabletem. ** V případě připojení přes USBC nebo USB4 je podporován pouze jeden monitor (HDMI) s rozlišením 4K/30 Hz

VLASTNOSTI PRODUKTU
1x Thunderbolt 3 port pro připojení k zařízení s Thunderbolt 3/4, USB4 nebo USB-C
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Technologie dokovací stanice: Thunderbolt™ 3
Power Delivery: 60W
1x Thunderbolt™3 port
Přenos dat*
Video Port*
Video porty:
1x HDMI
Rozlišení
Thunderbolt™ 3/4:
1 monitor – 1x HDMI → až 4K/60Hz
1 monitor – 1x TB3 → až 8K/30Hz**
1 monitor – 1x TB3 → až 5K/60Hz
2 monitory – 1x HDMI + 1x TB3 → až 2x 4K/60Hz
2 monitory – 1x HDMI + 1x TB3 → až 2x QHD/144Hz
USB-C (DP Alt mode):
1 monitor – 1x HDMI → až 4K/30Hz
Kompatibilní s G-Sync/Freesync, HDR 400 – 1000 pouze přes Thunderbolt™3 výstup
2x USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) s podporou rychlého nabíjení (B.C 1.2)
3x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps) s podporou rychlého nabíjení (B.C 1.2)
1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
1x SD slot
1x microSD slot
1x 3,5mm Audio kombo konektor
Podpora pro Kensington lock
Kabel Thunderbolt 3 (70 cm)
Rozměry produktu: 198 x 98 x 22 mm
Hmotnost produktu: 340 g
Rozměry balení: 260 x 130 x 80 mm

* Při připojení k notebooku s USB-C/USB4 portem klesne rychlost přenosu dat na Thunderbolt 3 portu na rychlost
USB 2.0 a video přes tento port nebude aktivní
** Rozlišení 8K musí být podporováno připojeným notebookem nebo tabletem

Hardwarové požadavky:
Zařízení s volným Thunderbolt™3/4 portem
Požadavky pro funkci Power Delivery:
Zařízení s volným Thunderbolt™3 portem s podporou „Power Delivery“
Požadavky pro video výstup:
Zařízení s volným Thunderbolt™3/4 portem
Pro využití vyšších obnovovacích frekvencí než 60 Hz je zapotřebí monitor, který tyto obnovovací
frekvence podporuje
Pro využití HDR, G-Sync/Freesync je zapotřebí, aby tyto technologie podporovaly i monitor a grafická
karta
Operační systém: OS: Windows 10/11, macOS, iPadOS, a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

SPECIFIKACE
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Produktové číslo i-tec

Popis produktu & EAN

TB3HDMIDOCKPD

i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to
DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W
EAN: 8595611705748

TB3HDMIDOCKPDUK

i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to
DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W
EAN: 8595611705755

Hardware
Typ sběrnice

Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C

Porty
Systémové požadavky
Operační systém

Windows 10
macOS X
Linux Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní
operační systémy – manuální instalace ovladačů. Firmware se
aktualizuje automaticky.

Další vlastnosti
Barva

black

Materiál

ABS

Rozměry produktu (DxŠxV)

198 x 98 x 22 mm

Váha produktu (bez obalu)

340 g

Váha produktu (vč. obalu)
Rozměry balení (DxŠxV)

260 x 130 x 80 mm

Servis
Záruční doba

2 roky

Technická podpora

celoživotní

Obsah balení
Produkt
Propojovací kabel (70 cm)
Napájecí adaptér (DC kabel 160cm, přívodní kabel 170cm)
Manuál

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web
i-tec.pro. Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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