
Alan kazandıran zarif tasarım
Alan kazandıran, zarif tasarımlı bu yerleştirme
istasyonu masanın herhangi bir yerinde tutulabilir,
böylece aksesuarlarınıza yer açılır.

Ekranınızı genişletin. Becerilerinizi genişletin.
Dizüstü bilgisayar ekranını çift 4K ekrana genişleterek
birden çok görev yürütün.

Tek kablo, çok sayıda bağlantı
Dizüstü bilgisayara tek USB-C™ kablo bağlantısıyla
aksesuarlara erişebilir, cihazları şarj edebilir, kablolu
yönlendiriciye bağlanabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Uyumluluk garantisi
Bu yerleştirme istasyonu, Thunderbolt™ ve USB-C™
standartlarına göre tasarlanmış dizüstü bilgisayarlarla
çalıştığını garanti etmek için test edilmiştir.

HP Sales Central

Teknik Özellikler

Uyumlu İşletim Sistemleri
Windows 10

Giriş voltajı
120 W

Minimum boyutlar (G x D x Y)
9,8 x 9,8 x 6,7 cm

Ağırlık
0,76 kg

UPC numarası
193905421466

Paket boyutları (G x D x Y)
24,3 x 14,5 x 17,2 cm

Paket ağırlığı
1,65 kg

Üretildiği ülke/bölge
Çin’de üretilmiştir

Kutunun içeriği
HP Thunderbolt 3 Yerleştirme İstasyonu; HP USB-C™ - HDMI 2.0 Adaptörü; Güç Adaptörü; Hızlı Başlangıç
kılavuzu; Ürün bildirimi; Garanti

Garanti

HDMI Adaptörlü HP Thunderbolt Dock 120 W (6HP48AA)
15.10.2019 itibariyle etkin

Genel Bakış
Bağlantıda kalmanızı sağlayan ve masanızın her yerine
sığabilen bu güvenilir yerleştirme istasyonu ile tüm temel
ihtiyaçlarınıza erişin.
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İki yıl sınırlı garanti.

Genel Bakış

1 4K görüntüleri görüntüleyebilmek için 4K içerik gerekir.
3 Dizüstü bilgisayarların USB-C™ güç, veri, video ve USB-C™ ve Thunderbolt™ endüstri standartlarını destekleyebilecek nitelikte olması gerekir.



Ayrıntılı Özellikler

Ağırlık
0,76 kg

Donanım uyumluluğu
USB Type-C™ bağlantı noktalı HP bilgisayarlar ile uyumludur.

Garanti
İki yıl sınırlı garanti.

Giriş voltajı
120 W

Kod adı
Hook

Kutunun içeriği
HP Thunderbolt 3 Yerleştirme İstasyonu; HP USB-C™ - HDMI 2.0 Adaptörü; Güç Adaptörü; Hızlı Başlangıç
kılavuzu; Ürün bildirimi; Garanti

Minimum boyutlar (G x D x Y)
9,8 x 9,8 x 6,7 cm

Paket ağırlığı
1,65 kg

Paket boyutları (G x D x Y)
24,3 x 14,5 x 17,2 cm

Resim sorumluluk reddi
Ürün resmi, gerçek üründen farklı olabilir

Telif hakkı bildirimi
© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden
değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen
açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde
yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu
tutulamaz.

UNSPSC kodu
43211612

UPC numarası
193905421466

Üretildiği ülke/bölge
Çin’de üretilmiştir

Ürün alt grubu
Adaptör

Uyumlu İşletim Sistemleri
Windows 10

Uyumluluk reddi 1
100 W'dan fazla güç dağıtımı gerektiren Mobil İş İstasyonları için 230 W 3TR87AA sürümünü kullanın

Uyumluluk reddi 2
Bu yerleştirme istasyonu, USB-C alt mod bağlantı noktası ile 100 W'a kadar güç sağlar.
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© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin yegane
garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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