i-tec USB-C / USB-A 3.0 4K 60 Hz Duální Dockovací Stanice
i-tec USB 3.0/ USB-C 5K Universální Dockovací Stanice, 2x 4K 60 Hz Video 2x HDMI, 2x DisplayPort, 1x GLAN
Ethernet, 6x USB-A 3.0, 1x Audio Input / Output, tlačítko pro zapnutí/vypnutí, Kensington Lock; pro
notebooky, tablety, chytré telefony; Windows, Mac OS, Linux, Android, kompatibilní s Thunderbolt 3

Popis produktu
S touto univerzální dokovací stanicí i-tec
dosáhnete úžasného grafického rozlišení až 5K /
60Hz, které nyní nenabízí žádná jiná dokovací
stanice v této cenové kategorii. Dokovací
stanice se připojuje přes USB 3.0 rozhraní a
tudíž nepodporuje nabíjení notebooků a
tabletů.
Přizpůsobte si své pracoviště a připojte ke
svému notebooku nebo tabletu s USB-A 3.0
nebo
USB-C
rozhraním
své
oblíbené
příslušenství. Díky této dokovací stanici se
vyhnete neustálému připojování a odpojování
všech zařízení pokaždé, když si berete váš
notebook nebo tablet s sebou. Výhodou je také větší pořádek na pracovním stole, odkud zmizí nepřehledná
změť kabelů. Dokovací stanici stačí připojit jediným kabelem a okamžitě ji můžete začít využívat. Oba
propojovací kabely (USB-C na C, USB-C na A) jsou součástí balení. Instalace ovladačů je automatická ze
systému Win 10, pro ostatní operační systémy si prosím stáhněte ovladače zde.
Vychutnejte si úžasný zážitek na velké obrazovce při sledování filmů ve 4K / 60Hz, profesionální grafickou
práci, streamování médií, prohlížení prezentací nebo webových stránek. Dokovací stanice je vybavena čtyřmi
grafickými výstupy, díky kterým můžete využívat různé kombinace dvou displejů. Připojit můžete buď 2x
HDMI nebo 2x Display Port nebo 1x HDMI a 1x Display Port, vždy s rozlišením až 4K 4096x2160@60Hz. Při
připojení jediného monitoru přes 2 DP kabely dosáhnete rozlišení až 5K 5120x2880@60Hz, grafická karta ve
vašem počítači však musí podporovat 5K rozlišení. Díky vlastnímu výkonnému řadiči DL 6950 nezatěžuje
dokovací stanice váš notebook nebo tablet.
Dokovací stanice dále nabízí audio vstup / výstup, gigabitovou síťovou kartu, šest USB 3.0 portů,
Kensington Lock a vypínač ON/OFF. Kromě toho se vyznačuje kompaktním a elegantním designem a
pasivním systémem chlazení.
Důležitá informace
§ nepodporuje nabíjení notebooků a tabletů.

Přehled a vlastnosti produktu
•
•

1x USB-C port pro připojení k notebooku s USB-C nebo USB-A rozhraním, oba propojovací kabely jsou
součástí balení
Grafické rozhraní: 2x HDMI a 2x Display Port. Dokovací stanice podporuje připojení max. dvou monitorů.
Rozlišení:
- 1 monitor připojený přes 2 DP kabely: 1x DP + 1x DP podporuje až 5K 5120x2880@60Hz, grafická karta
ve vašem počítači musí podporovat5K rozlišení
- 2 monitory připojeny zároveň: 1x DP + 1x DP podporuje až 4K 4096x2160@60Hz; 1x DP + 1x HDMI
podporuje až 4K 4096x2160@60Hz; 1x HDMI + 1x HDMI podporuje až 4K 4096x2160@60Hz
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

6x USB-A 3.0 port pro připojení vašich stávajících USB 3.1/3.0/2.0 zařízení a vysokorychlostní přenos dat (5
Gbps), podpora funkce USB Hot Swapping
1x Ethernet GLAN RJ-45 port pro vysokorychlostní přístup k síti a internetu přes Gigabit Ethernet,
podporuje rychlosti 10 / 100 / 1000 Mbps
Chipset: DisplayLink DL6950, VIA VL813
Oddělený mikrofonový vstup a sluchátkový výstup, 1x 3.5 mm Audio out 5.1, 1x 3.5 mm Mic in
Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
LED indikace
Kensington lock
1x vstup pro napájení – externí napájecí adaptér (výstup: DC 20V/2A)
OS: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 32/64 bit, Mac OS X, Linux Ubuntu 14.04 / 16.04, Android 6 a vyšší. Windows
10 – automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační systémy – manuální instalace ovladačů.
Firmware se aktualizuje automaticky.

Specifikace
i-tec Part Number

Product Description & EAN

CADUAL4KDOCK

USB-C / USB-A 4 K 60 Hz Dual Display Docking Station
EAN 8595611702051

Hardware
Typ sběrnice
Podporované displeje

USB-C / USB-A
2

Doporučené použití dokovací stanice na následujících platformách
Intel Core i3
Kancelářské použití (aplikace typu Word, PowerPoint, Excel), a pracovní plocha či video na 1 monitoru
s rozlišením do 2k. Zároveň je při práci možné používat i jeden z USB portů na přenos a zálohu dat např. na
externí HDD disk. (Připojení dvou monitorů do rozlišení FullHD i 4k rozlišení a video je na jednom monitoru
možné, ale může způsobit delší odezvy systému a výrazně snížený počet snímků za vteřinu).
Intel Core i5
Rozšířené kancelářské použití a zábavu (aplikace typu Word, PowerPoint, Excel a 2D aplikací typu
Photoshop), pracovní plocha a aplikace na 2 monitorech s rozlišením do 4K. Doporučené přehrávání videa:
1x 2K a 1x 4K. Pro přenos a zálohu dat je možné použít dva USB porty. (Přehrávání videa 2x 4K může
způsobit výrazné snížení počtu snímků za vteřinu a/nebo zpomalení odezvy operačního systému a běžících
aplikací).
Intel Core i7
Univerzální použití (včetně náročných 3D aplikací typu CAD), video na obou monitoru s rozlišením 4K,
maximální rychlost přenosu dat na všech USB portech.

Porty
HDMI
DisplayPort

USB-C 3.1 (Gen. 1)
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2 (4K rozlišení až 4096 x 2160@60Hz)
2 (4K rozlišení až 4096 x 2160@60Hz),
(5K rozlišení 5120 x 2880@60Hz když je připojen 1
monitor přes 2 DP kabely)
1X USB-C port pro připojení k notebooku s USB-C nebo
USB-A rozhraním, oba propojovací kabely jsou součástí
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USB 3.0 Type A
RJ-45
Audio

Systémové požadavky
Hardware
Operační system

balení
6 X USB 3.0 (5 Gbps), podpora funkce USB Hot Swapping
1x Gigabit Ethernet, podporuje rychlosti 10 / 100 / 1000
Mbp
2x oddělený mikrofonový vstup a sluchátkový výstup, 1x
3.5 mm Audio out 5.1, 1x 3.5 mm Mic in

Notebook nebo Tablet s USB-A nebo USB-C portem
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 32/64 bit, Mac OS X, Linux
Ubuntu 14.04 / 16.04, Android 6 a vyšší. Windows 10 –
automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační
systémy – manuální instalace ovladačů. Firmware se
aktualizuje automaticky.

Napájení
Vstupní proud
Vstupní napětí
Výstupní proud
Výstupní napětí
Napájecí adaptér

2A
100 – 240 V AC
2A
20 V DC
externí napájecí adaptér (výstup: DC 20V/2A) EU 2-pin

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

space grey / světle modrá
Plastik
223 x 88 x 27 mm
338 g
915 g
315 x 145 x 60 mm

Servis
Záruční doba
Technická podpora

2 roky
Životnost produktu (životní cyklus produktu)

Obsah balení
i-tec USB-A 3.0 / USB-C dokovací stanice
Kabel USB-C 3.1 na USB-C (90 cm)
Kabel USB-C 3.1 na USB-A (90 cm)
Napájecí adaptér (DC kabel 110 cm)
Quick Start

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědi na často kladené otázky, navštivte náš web
www.i-tec-europe.eu. Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

i-tec Technologies s.r.o.

www.i-tec-europe.eu

Version 1.0, updated 29.08.17

