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Uniwersalna stacja dokujaca USB 3.0 z mozliwoscia montazu
Kensington® SD3650 dla komputerów z systemem Windows®

K33997WW

Opis produktu

Skorzystaj z wygodnej komunikacji za posrednictwem jednego kabla ze wszystkimi urzadzeniami na stanowisku
pracy dzieki uniwersalnej stacji dokujacej USB 3.0 SD3650 firmy Kensington, sprawdzonemu od ponad 30 lat
dostawcy rozwiazan zwiekszajacych wydajnosc. Najwazniejsza róznica miedzy modelem SD3650 a SD3600 to
mozliwosc przesylania obrazu w rozdzielczosci HD z dwóch zródel za posrednictwem portu DisplayPort i HDMI
oraz liczba portów rozszerzen USB 3.0 zwiekszona do czterech, co idealnie sprawdza sie w przypadku dysku flash
i pozwala na przesylanie danych z szybkoscia do 5 Gb/s. Stacje dokujaca mozna zamontowac tak, aby nie
zajmowala miejsca na biurku — z tylu monitora zgodnego ze standardem VESA za posrednictwem uchwytu stacji
dokujacej (sprzedawany osobno) — to doskonale rozwiazanie, gdy ilosc miejsca na biurku jest ograniczona.

Unikalne Cechy Produktów

• Przesylanie obrazu w rozdzielczosci HD 1080p z dwóch zródel na monitor zewnetrzny za posrednictwem portu
HDMI i DisplayPort

• Plytka mocujaca stacji dokujacej (K33959WW, sprzedawana osobno) pozwala na umieszczenie stacji dokujacej
z tylu monitora zgodnego ze zlaczem VESA 100 mm lub 75 mm

• 4 porty USB 3.0 umozliwiajace przesylanie danych z szybkoscia do 5 Gb/s

• Jeden przedni port USB 3.0 umozliwia szybkie ladowanie smartfona lub tabletu pradem o natezeniu 2,1 A

• 2 tylne porty USB 2.0 pozwalaja na podlaczenie akcesoriów, takich jak klawiatura i mysz

• Tryb rozszerzony i lustrzany

• Oprogramowanie do konfiguracji ustawien obrazu ulatwia zmiane preferencji

• Gniazda sluchawek i mikrofonu z obsluga dzwieku stereo (2.0) zapewniaja bogatsze wrazenia

• Port Gigabit Ethernet do lacznosci przewodowej z siecia lub Internetem

Dane techniczne

• Funkcje VESA 10x10, VESA 75x75, Wyswietlacz
dublowany, Wyswietlacz rozszerzony,
Mozliwosc montazu zwalnia miejsce na biurku

• Ladowanie smartfonów (1 A) 1

• Ladowanie tabletów (2,1 A) 1

• Polaczenia 2 x HD1080p, Gigabit

• Zgodnosc Windows 8, Windows 8.1, Windows 7,
Windows 10

Informacje o produkcie

Szerokosc 80mm
Szerokosc 192mm
Wysokosc 40mm
Waga brutto 0.66kg

Opakowanie Detaliczne

Szerokosc 163mm
Szerokosc 240mm
Wysokosc 77mm
Waga brutto 0.66kg
UPC# 085896339977
Ilosc 0

Opakowanie Zbiorcze

Szerokosc 330mm
Szerokosc 258mm
Wysokosc 185mm
Waga brutto 3.02kg
UPC# 50085896339972
Ilosc 4

Pozostale Dane Logistyczne

Min. il. zamówienia 1
Okres Gwarancji 24

Pozostale Informacje

Zawartosc Materialow
Przetworzonych w % 0


