i-tec Uchwyt Stacji dokującej VESA
i-tec Uchwyt Stacji dokującej do
monitorów z systemem mocowania VESA

OPIS PRODUKTU
Ważnym elementem nowoczesnego środowiska pracy jest wygodny, czysty i wydajny pulpit. Dzięki
inteligentnemu wykorzystaniu standardu VESA możesz teraz lepiej zorganizować i uporządkować swoje biurko.
Montując stację dokującą z tyłu monitora i organizując niezbędne kable, poprawiamy środowisko pracy i komfort
użytkownika, a także zwiększamy ochronę przed kradzieżą. Ten Uchwyt można ergonomicznie zainstalować
pionowo lub poziomo, w zależności od preferencji i / lub typu monitora. Uchwyt jest również kompatybilny
z większością stojaków na monitor. Lista zgodnych stacji dokujących:
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Stacja dokująca Dual + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Stacja dokująca Dual
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 85W
i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Stacja dokująca + Power Delivery 85W
i-tec USB-C/Thunderbolt 3 Triple Display Stacja dokująca + Power Delivery 85W
(lista kolejnych stacji dokujących zostanie wkrótce rozszerzona)
Przed zakupem i instalacją uchwytu upewnij się, że monitor obsługuje standard montażu VESA (100 x 100 mm
lub 75 x 75 mm).

CECHY PRODUKTU
Uchwyt stacji dokującej VESA jest wykonany z mocnego i wytrzymałego metalu
Wykończenie powierzchni jest odporne na uszkodzenia mechaniczne
Obsługuje wszystkie standardowe monitory VESA:
100 x 100 mm
75 x 75 mm
Łatwy montaż stacji dokującej do uchwytu za pomocą 2 śrub
Stacja dokująca może być instalowana zarówno pionowo, jak i poziomo
Zawiera cable management
Kompatybilne stacje dokujące
CADUA4KDOCKPDL / UK
CADUAL4KDOCK / UK
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CADUAL4KDOCKPD/UK
TB3CDUALDPDOCKPD/UK
C31TRIPLEDOCKPD/UK
Wymiary produktu: 120x90x5 mm
Waga produktu: 152 g
Wymiary opakowania: 200x290x5mm
Waga opakowania: 212 g
Wymagania sprzętowe:
Kompatybilna stacja dokująca z i-tec
Monitor lub telewizor zgodny ze standardem VESA 100 x 100 mm lub 75 x 75 mm

SPECYFIKACJA
Kod produktu i-tec

Opis produktu i EAN

VESADOCK1

i-tec Uchwyt Stacji dokującej VESA
EAN: 8595611703140

Sprzęt komputerowy - Hardware
typ magistrali

-

Porty/Złącza
Wymagania systemowe
System operacyjny

Windows 10 – Automatyczna instalacja sterowników. Inne systemy
operacyjne – ręczna instalacja sterowników. Firmware oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.

Pozostałe funkcje
Kolor

black

Materiał obudowy

Metal

Wymiary produktu

120 x 190 x 5 mm

Waga produktu

152 g

Waga produktu

212 g

Wymiary opakowania (dł x szer x
wys)

200 x 290 x 5 mm

Obsługa posprzedażowa
Okres gwarancji

2 Lata

Wsparcie techniczne

Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania
produkt
śruby (6x)
zarządzanie kablami(3x)
podręcznik

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania -
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FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.cz. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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