
Hepsini tek bir noktada şarj edin
Tek bir USB-C® kablo bağlantısıyla aynı anda cihazları
ve dizüstü bilgisayar pilini şarj edin.

Küçük hub. Büyük bağlantı.
Aksesuarlar için iki USB girişli ve ikinci ekran bağlantısı
için HDMI veya VGA girişli bir USB-C® hub kullanın.

Ölçeklenebilir, cep boyutunda güç
45 W, 65 W veya 90 W adaptörlerle dizüstü
bilgisayarınıza ölçeklenebilir güç sağlayan bir hub
kullanarak üretken kalın.

HP Sales Central

Teknik Özellikler

Uyumlu İşletim Sistemleri
Windows 10 ile uyumludur.

Minimum boyutlar (G x D x Y)
10,7 x 4,1 x 1,7 cm

Ağırlık
0,07 kg

UPC numarası
195122815479

Paket boyutları (G x D x Y)
15,5 x 9,5 x 3,7 cm

Paket ağırlığı
0,16 kg

Üretildiği ülke/bölge
Çin’de üretilmiştir

Kutunun içeriği
HP USB-C Travel Hub G2; Garanti kartı; Ürün bildirimi

Garanti
1 yıllık sınırlı garanti.

Genel Bakış

HP USB-C Seyahat HUB'ı G2 (235N8AA)
15.12.2020 itibariyle etkin

Genel Bakış
Evden çalışmak artık daha kolay. Tek bir USB-C® bağlantı
noktasını üç bağlantıya genişleten çok amaçlı hub ile dizüstü
bilgisayarınızın becerilerini artırın: her gün kullandığınız
aksesuarlar için iki USB bağlantı noktası ve ekstra ekran için
HDMI veya VGA.
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Genel Bakış

1 Çok fonksiyonlu USB-C® (video, şarj ve USB 3.1) ve USB Type-C® Thunderbolt™ özellikli bağlantı noktalarını destekler.
2 30 Hz'de en fazla 4960 x 2160 (yalnızca HDMI yoluyla 2 hatlı DP) veya VGA yoluyla 60 Hz'de en fazla 1920 x 1200 tek bir ekranı destekler.
3 Güç adaptörü dahil değildir.



Ayrıntılı Özellikler

Ağırlık
0,07 kg

Ağırlık
0.14 lb

Donanım uyumluluğu
USB Type C® bağlantı noktalı tüm HP bilgisayarlarla uyumludur.[4]

Garanti
1 yıllık sınırlı garanti.

Kutunun içeriği
HP USB-C Travel Hub G2; Garanti kartı; Ürün bildirimi

Minimum boyutlar (G x D x Y)
10,7 x 4,1 x 1,7 cm

Minimum boyutlar (G x D x Y)
4.21 x 1.61 x 0.67 in

Paket ağırlığı
0,16 kg

Paket ağırlığı
0.35 lb

Paket boyutları (G x D x Y)
15,5 x 9,5 x 3,7 cm

Paket boyutları (G x D x Y)
6.1 x 3.74 x 1.46 in

Renk
Siyah

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
195122815479

Üretildiği ülke/bölge
Çin’de üretilmiştir

Uyumlu İşletim Sistemleri
Windows 10 ile uyumludur.
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© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin yegane
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