
i-tec USB-C Metal 4K Docking Station

i-tec USB-C Metal 4K Stacja dokująca 1x
HDMI 1x Eternet 4x USB 3.0 w tym 1x
port szybkiego ładowania 1x
Audio/Microphone Jack 1x 85W USB-C
Power Delivery Wyłącznik do laptopów
Tabletów Windows i Mac Kompatybilna
z Thunderbolt 3

 
OPIS PRODUKTU

Rozszerz świat możliwości! Korzystając z jednego kabla, można skonwertować notebook lub tablet USB-C lub
Thunderbolt 3 w potężną wielofunkcyjną stację roboczą, która łączy się z wszystkimi akcesoriami i potężnym
monitorem. Instalacja stacji dokującej jest bardzo prosta - wystarczy podłączyć kabel USB-C i gotowe; system
operacyjny zadba o instalację sterowników. Stacja dokująca umożliwia nie tylko podłączenie ulubionego
urządzenia do interfejsu USB, ale również ładowanie notebooka przez port USB-C do 85W. Nie ograniczaj się do
obszaru wyświetlacza notebooka i podłącz go do zewnętrznego monitora o przekątnej do 4K (3840x2160 @
30Hz) przez interfejs HDMI. Dzięki zintegrowanemu portowi LAN można bezpiecznie, łatwo i szybko podłączyć do
sieci komputerowej i Internetu (stacja obsługuje 10/100/1000 Mb/s). Nie musisz się martwić o przechwytywanie
WIFI czy zakłócenia sygnału. Oszczędzisz także energię elektryczną.

Ta stacja dokująca oferuje cztery porty USB 3.0, które dzięki kompatybilności wstecznej będą mogły pracować
nie tylko z urządzeniami USB 3.0 i 3.0, ale także z 2.0. Jeden z portów na stacji dokującej jest również
wyposażony w specyfikację BC 1.2, co oznacza, że urządzenie USB (takie jak telefon komórkowy lub tablet)
zostanie naładowane do 4 razy szybciej niż przy użyciu konwencjonalnego portu USB! Pracując czy spędzając
wolny czas docenisz odbiór multimediów dzięki wbudowanemu gniazdu audio, które umożliwia podłączenie
słuchawek i mikrofonu.

Aby zapewnić niezakłóconą transmisję sygnału video, sygnał z notebooka / tabletu, zapisany w sygnale USB-C
musi spełniać wymagania normy VESA DisplayPort. Bez tego może wystąpić błąd (tj. migotanie obrazu).
Notebooki, które nie spełniają automatycznie standardów VESA, na przykład ACER Switch Alpha 12" lub ACER
TravelMate X349-G2-M, mogą działać nadal, chociaż jakość obrazu nie może zostać zagwarantowana.

Korzystanie z tej stacji dokującej jest bardzo wszechstronne i funkcjonalne - jest kompatybilna z praktycznie
wszystkimi laptopami, które są wyposażone w port ładowania USB-C i tak zwany tryb DP Alternate Mode (tj.
strumieniowe przesyłanie video). Jeśli chcesz sprawdzić, czy urządzenie jest obsługiwane, lista kompatybilnych
notebooków jest wymieniona tutaj. Jeśli urządzenia nie ma na liście, skontaktuj się z producentem urządzenia
lub z nami - napisz do support@itecproduct.com.

CECHY PRODUKTU

 
Rozszerz świat możliwości za pomocą jednego kabla, przekształć swój notebook lub tablet z USB C-3
i interfejsem Thunderbolt w potężną i wielofunkcyjną stację roboczą, do której można podłączyć
wszystkie akcesoria, a także monitor o wysokiej wydajności.
Aby zapewnić niezakłóconą transmisję sygnału video, sygnał z notebooka / tabletu, zapisany w sygnale
USB-C musi spełniać wymagania normy VESA DisplayPort. Bez tego może wystąpić błąd (tj. migotanie
obrazu). Notebooki, które nie spełniają automatycznie standardów VESA, na przykład ACER Switch Alpha

i-tec Technologies s.r.o. 1/3 https://www.i-tec.cz

mailto:support@itecproduct.com


12" lub ACER TravelMate X349-G2-M, mogą działać nadal, chociaż jakość obrazu nie może zostać
zagwarantowana
Interfejs graficzny. 1x HDMI max 4K Ultra HD 3840x2160@30Hz.
Tryby: Mirror, Extend, monitor główny
Obsługiwane kolory 16/32 bitów
Szybki dostęp do sieci i Internetu poprzez Gigabit Ethernet, 1x Ethernet GLAN port RJ-45 obsługuje
prędkość 10/100/1000 Mbps Port 3,0 do połączenia bieżącego USB
4x Port USB-A 3.0 do podłączenia współczesnych urządzeń USB 3.1/3.0/2.0 i wysokiej prędkości
transmisji danych (5Gbps), w tym 1x Port USB 3.0 do szybkiego ładowania urządzeń wg specyfikacji B.C
1.2 np. dla iPad lub tabletów Samsung
1x portu USB-C łączący stację dokującą do laptopa lub tabletu o profilu mocy 4 (maks. 85 W) przez
ładowanie laptopa lub tabletu z Power Delivery.
1x gniazdo 3,5 mm Jack do podłączenia słuchawek i mikrofonu
Włącznik/wyłącznik, aby włączyć i wyłączyć stację dokującą
1x wejście do zasilania - zewnętrzny zasilacz (wyjście: DC. 20V/5A max 100W)
System operacyjny: Wymagany interfejs USB-C z obsługą "DisplayPort Alternate Mode" i "Power
Delivery" (nie wszystkie urządzenia/systemy USB-C mają ten standard) lub portu Thunderbolt 3 - teraz w
systemie Windows 10 32 / 64bit, Mac OS X, Chrome OS i Android 6 (Google) z procesorami Intel
Broadwell i R51 i nowszymi
Wymiary produktu: 95 x 91 x 32 mm
Waga produktu: 375 g
Wymiary opakowania: 186 x 167 x 95 mm
Waga opakowania: 1025 g

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania sprzętowe: notebook, Windows, Mac lub tablet Google z wolnym portem USB-C z portem
"DisplayPort Alternate Mode" i "Power Delivery" lub Thunderbolt 3 System operacyjny: Windows 10, Mac OS X,
Google (Chrome OS i Android 6) z najnowszymi aktualizacjami  

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

Stacja dokująca USB-C Metal4K
Kabel USB-C (długość 100 cm)
zasilacz 100W (200 cm kabel DC + kabel zasilający 200 cm)
 Quick Start

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec Opis produktu i EAN

C31METAL4KDOCKPD i-tec USB-C Metal 4K Docking Station
EAN: 8595611702235

C31METAL4KDOCKPDUK i-tec USB-C Metal 4K Docking Station
EAN: 8595611702334

Sprzęt komputerowy - Hardware

typ magistrali USB-C, Thunderbolt-3

Porty/Złącza

USB 3.0 TYPE A 4

HDMI 1

AUDIO MIC 1

LAN RJ-45 1

DC POWER ADAPTER JACK 1
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POWER DELIVERY 1

POWER DELIVERY MAX WATTAGE 85W

Wymagania systemowe

Sprzęt komputerowy - Hardware Wymagania sprzętowe: notebook, Windows, Mac lub tablet Google
z wolnym portem USB-C z portem “DisplayPort Alternate Mode”
i “Power Delivery” lub Thunderbolt 3

System operacyjny Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit)
Mac OS X
Chrome OS
Android 6, 7, 8Windows 10 – Automatyczna instalacja sterowników.
Inne systemy operacyjne – ręczna instalacja sterowników. Firmware -
oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.

Zasilanie

Prąd wejściowy 100 - 240 V AC

Napięcie wejściowe 2 A

Prąd wyjściowy 20 V DC

Napięcie wyjściowe 5 A

Moc wyjściowa 60 W

Pozostałe funkcje

Kolor Space Gray

Materiał obudowy Aluminium

Wymiary produktu 95 x 91 x 32 mm

Waga produktu 375 g

Waga produktu 1304 g

Wymiary opakowania (dł x szer x
wys)

186 x 167 x 95 mm

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji 2 Lata

Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

Stacja dokująca USB-C Metal4K

Kabel USB-C (długość 100 cm)

zasilacz 100W (200 cm kabel DC + kabel zasilający 200 cm)

 Quick Start

 

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania -
FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.cz. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

 

Aktualizacja 27.6.2018

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

i-tec Technologies s.r.o. 3/3 https://www.i-tec.cz

https://i-tec.cz
http://www.tcpdf.org

