i-tec USB-C Metal 4 K HDMI Dokovací Stanice
i-tec USB-C Metal 4K dockovací stanice, Video 1x HDMI, 1 x GLAN Ethernet, 4 x USB 3,0 z toho 1x port
pro rychlé nabíjení, 1x Audio/Microfon Jack, 1x 85W USB-C Power Delivery pro nabíjení jediným kabelem,
přepínač ON/OFF, pro notebooly, tablety, Windows, Mac OS, kompartibilní s Thunderbolt3

Popis produktu
Rozšiřte si naplno svět vašich možností! S použitím
jednoho jediného kabelu proměníte váš notebook či
tablet s USB-C či Thunderbolt 3 rozhraním ve
výkonnou a multifunkční pracovní stanici, která vám
připojí veškeré vaše příslušenství a rovněž i výkonný
monitor. Instalace této dokovací stanice je extrémně
jednoduchá – stačí zasunout USB-C kabel a hotovo; o
instalaci ovladačů se již postará váš operační systém
sám. Dokovací stanice vám umožní nejen připojení
vašeho oblíbeného příslušenství s USB rozhraním, ale
také je schopná váš notebook prostřednictvím USB-C
portu nabíjet, a to až do 85W. Nelimitujte se
omezenou zobrazovací plochou vašeho notebooku a
připojte se prostřednictvím HDMI rozhraní
k externímu
monitoru
s rozlišením
až
4K
(3840x2160@30Hz). Díky integrovanému LAN portu
se můžete připojit do počítačové sítě a k Internetu
bezpečně, snadno a samozřejmě i rychle (stanice
podporuje rychlosti 10/100/1000 Mbps). Nemusíte se
tak obávat odposlechu WIFI, rušení signálu, a zároveň i budete šetřit elektrickou energii.
Tato dokovací stanice vám nabízí čtyři USB 3.0 porty, které díky zpětné kompatibilitě budou schopny
pracovat nejen s vašimi zařízeními vybavených USB standardem 3.1 a 3.0, ale také i 2.0. Jeden z uvedených
portů na dockovací stanici je navíc vybaven specifikací BC 1.2, což znamená, že vaše USB zařízení (například
mobilní telefon či tablet) nabije až 4x rychleji, než běžný USB port! Plný multimediální zážitek při práci či
zábavě v naprostém soukromí doceníte díky integrovanému audio jacku, který vám umožní připojení vašich
sluchátek a mikrofonu.
Pro bezchybný přenos videa je zapotřebí, aby video výstup (součást USB-C) vašeho notebooku/tabletu
splňoval VESA Display Port standard. V jiném případě je možné, že video bude vykazovat anomálie, jako
např. chvění obrazu apod. Mezi notebooky, které nemají uvedený VESA standard zabudován korektně, patří
např. ACER Switch Alpha 12” či ACER TravelMate X349-G2-M (u těchto notebooků není možné bezvadný
video přenos garantovat).
Použití této dokovací je velmi všestranné a univerzální – je kompatibilní prakticky se všemi notebooky, které
jsou vybaveny USB-C portem podporujícím nabíjení a tzv. DP Alternate Mode (tzn. přenos videa).
Pokud si chcete ověřit, zda je vaše zařízení podporováno, seznam kompatibilních notebooků je uveden zde.
V případě, že vaše zařízení uvedeno nebude, prosím obraťte se na výrobce zařízení, případně vám rádi
poradíme – napište nám na support@itecproduct.com.
Přehled a vlastnosti produktu


Rozšiřte si naplno svět vašich možností! S použitím jednoho jediného kabelu proměníte váš notebook
či tablet s USB-C či Thunderbolt 3 rozhraním ve výkonnou a multifunkční pracovní stanici, která vám
připojí veškeré vaše příslušenství a rovněž i výkonný monitor.
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Grafické rozhraní: 1x HDMI max. rozlišení 4K Ultra HD 3840x2160@30Hz.
Režimy: Rozšířit, Zrcadlit a Primární monitor
Podporované barvy 16 / 32 bitů
Vysokorychlostní přístup k síti a internetu přes Gigabit Ethernet, 1x Ethernet GLAN RJ-45 port
podporuje rychlosti 10 / 100 / 1000 Mbps
4x USB-A 3.0 port pro připojení vašich současných USB 3.1/3.0/2.0 zařízení a vysokorychlostní
přenos dat (5 Gbps), z toho 1x USB 3.0 port pro rychlé nabíjení dle specifikace BC 1.2, např. pro iPad
nebo Samsung tablet
1x USB-C port pro připojení dokovací stanice k notebooku nebo tabletu s funkcí Power Delivery s
profilem 4 (max. 85W) pro nabíjení notebooku nebo tabletu s podporou technologie Power Delivery.
1x Audio 3.5 mm Jack pro připojení sluchátek a mikrofonu
Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
1x vstup pro napájení – externí napájecí adaptér (výstup: DC 20V/5A, max. 100W)
OS: Vyžaduje USB-C rozhraní s podporou "DisplayPort Alternate Mode" a „Power Delivery“ (ne
všechna zařízení/systémy s rozhraním USB-C mají tento standard) nebo Thunderbolt 3 port – nyní
Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS s Intel Broadwell Processors a R51 a vyšší
Grafické rozhraní: 1x HDMI, max. rozlišení 4K 3840x2160 @ 30Hz, pro připojení externího
monitoru, projektoru nebo televize, umožňuje přenášet video i stereo zvuk
Režimy: Rozšířit, Zrcadlit a Primární monitor
OS: Vyžaduje USB-C rozhraní s podporou "DisplayPort Alternate Mode" a „Power Delivery“ (ne
všechna zařízení/systémy s rozhraním USB-C mají tento standard) nebo Thunderbolt 3 port–nyní
Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS a Android 6 (Google) s Intel Broadwell Processors a
R51 a vyšší
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Produktové P/N
i-tec P/N
C31METAL4KDOCK

Popis produktu & EAN
i-tec USB-C 4K Metal 4 K HDMI Dockovací stanice
EAN: 8595611702235

Specifikace
Hardware
Typ sběrnice
Podporované displeje
Nabíjecí port
Napájecí adaptér
Porty
HDMI
RJ-45 female
USB 3.0 typu A
3.5 Jack
USB 3.0 typu C
Systémové požadavky
Hardware

USB-C
1 HDMI
USB-C 85 W POWER Delivery
výstup: DC 20V/5A, max. 100W

HDMI 4K 3840x2160 @ 30Hz
1x Ethernet GLAN RJ-45 port podporuje rychlosti 10 / 100 / 1000
Mbps
4x USB-A 3.0 port z toho 1x USB 3.0 port pro rychlé nabíjení dle
specifikace BC 1.2
1x Audio/Microfon 3.5 mm Jack pro připojení sluchátek a mikrofonu
1x USB-C Power Delivery / Datový port – Power Delivery s
profilem 4 pro nabíjení notebooku,tabletu až 85 W

Operační systém

notebook, tablet, PC nebo smartphone s Vyžaduje USB-C rozhraní s
podporou "DisplayPort Alternate Mode" a „Power Delivery“ (ne
všechna zařízení/systémy s rozhraním USB-C mají tento standard)
nebo Thunderbolt 3 port
OS: Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS

Další vlastnosti
Barva
Materiál
Rozměry produktu
Váha produktu (bez obalu)
Váha produktu (vč. obalu)
Rozměry balení

Space Gray/ černá
Plast/Hliník
95x91x32 mm
375 g
1304 g
186 x 1167 x 95 mm

Servis
Záruční doba
Technická podpora

2 roky
Životnost produktu (životní cyklus produktu)

Obsah balení
i-tec USB-C Metal4K dokovací sanice
USB-C kabel (délka 100 cm)
Napájecí adaptér 100W (DC kabel 200 cm + síťový kabel 200 cm)
1x Quick Start manuál
Další informace týkající se nastavení nebo odpovědi na časté dotazy najdete na našich internetových stránkách
www.i-tec.cz. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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