
Bağlantı ve güç için tek bağlantı noktası
Dizüstü bilgisayara ve tüm aksesuarlara güç sağlamak
için tek bir USB-C® bağlantı noktası yeterlidir.

Her an, her cihaza bağlanın
Tüm bağlantı ihtiyaçlarınız için tek bir kullanışlı hub
kullanın: dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için USB-C®, 5
Gbps'ye kadar veri aktarım hızı için USB 3 ve aksesuar
bağlantısı için USB 2.0 bağlantı noktası.

Kesintisiz bağlantı. Sorunsuz akış.
Eşzamanlı HDMI ve VGA bağlantısı sunan tek bir USB-C®
hub kullanarak ekranlarınızı kolayca bağlayın.

HP Sales Central

Teknik Özellikler

Minimum boyutlar (G x D x Y)
14 x 7 x 2 cm

Ağırlık
0,13 kg

UPC numarası
195122255237

Paket boyutları (G x D x Y)
18,9 x 8 x 4,4 cm

Paket ağırlığı
0,2 kg

Üretildiği ülke/bölge
Çin’de üretilmiştir

Kutunun içeriği
HP USB-C Çok Bağlantı Noktalı Seyahat Hub'ı; Garanti kartı; Hızlı Başlangıç kılavuzu; Ürün bildirimi

Garanti
İki yıl sınırlı garanti.

Genel Bakış

HP USB-C Çok Bağlantı Noktalı Seyahat Hub'ı (1C1Y5AA)
11.02.2021 itibariyle etkin

Genel Bakış
Yalnızca 171 g (0,378 lb) ağırlığındaki USB-C® hub ile hafif
seyahat edin. Artık tüm cihazlarınızı veri aktarımı, aksesuarlar
ve şarj için altı bağlantı noktası içeren tek bir hub ile şarj
edebilir ve bağlayabilirsiniz. Ayrıca, aynı anda HDMI ve VGA
akış yapmanızı sağlayan USB-C® konektörünü ve 1 Gbps RJ45
ethernet bağlantı noktasını destekleyecek şekilde tasarlanmış
bağlantının keyfini çıkarın. 1
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Genel Bakış

1 İki bağlantı noktası tek başına çalıştığında HDMI bağlantı noktası 30Hz'de 4K çözünürlüğü, VGA bağlantı noktası 60Hz'de 1080p çözünürlüğü destekler. Aynı
anda iki monitör kullanırken, her iki monitörün de çözünürlüğü 1080p olur ve içerik her ikisinde de aynıdır. En iyi çalışma için 65W veya 90W AC adaptör önerilir.
Gerçek ürün resimde gösterilenden farklı olabilir.

2 Gerçek aktarım hızı değişebilir.
3 Güç adaptörü dahil değildir.



Ayrıntılı Özellikler

Ağırlık
0,13 kg

Asgari Sistem Ihtiyaçları
USB Type-C® bağlantı noktası

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

Garanti
İki yıl sınırlı garanti.

Kod adı
Banff

Kutunun içeriği
HP USB-C Çok Bağlantı Noktalı Seyahat Hub'ı; Garanti kartı; Hızlı Başlangıç kılavuzu; Ürün bildirimi

Minimum boyutlar (G x D x Y)
14 x 7 x 2 cm

Paket ağırlığı
0,2 kg

Paket boyutları (G x D x Y)
18,9 x 8 x 4,4 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
43211609

UPC numarası
195122255237

Üretildiği ülke/bölge
Çin’de üretilmiştir
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