Multifunktionshub typ C
EB8-1

Beskrivning:
Denna produkt är en multifunktionell hub typ C som är kompatibel med gränssnittet USB-C 3.1
och kan användas till mobiltelefoner, surfplattor samt bärbara och stationära datorer. Den har
stöd för att visa bilder och spela upp bilder, videoklipp och ljud från datorer, surfplattor och
mobiltelefoner på tv-apparater, projektorer och andra enheter. Om din dator inte har tillräckligt
många portar för att ansluta till exempel tangentbord, mus och nätverkskabel kan du använda
denna USB-C-hub för att ansluta alla enheter du behöver.

Gränssnitt:
1 x PD
1 x USB-C
1 x HDMI
1 x USB 3.0
1 x USB 2.0
1 x SD-kortplats
1 x Micro SD-kortplats
1 x RJ45 Ethernet
Mått: 15,3 x 3 x 1,1 cm
Kabellängd 13,5 cm (utan kontakt); 17 cm (med kontakt)

Specifikation:

●Ingång: USB-C-hane, kompatibel med bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner med
USB-C
●Utgångar: PD x 1; USB-C x 1; HDMI x 1; USB 3.0 x 1; USB 2.0 x 1; TF x 1; SD x1; RJ45 x 1
● HDMI-port: stöd för upplösning 4K vid 30 Hz
● USB 3.0: USB 3.0-standard. Överföringshastighet upp till 5 Gbps, bakåtkompatibel med USB
2.0/1.1; stöd för mus, tangentbord och USB-minne
● USB 2.0: USB 2.0-standard. Överföringshastighet upp till 480 Mbps, bakåtkompatibel med USB
1.1; stöd för mus, tangentbord och USB-minne
● SD & TF: USB 2.0-kortläsare
●
● Kompatibel med Mac OS/Windows/Android och andra system
● Plug and play, ingen drivrutin behöver installeras

Kompatibilitet:
(Se till att USB-porten på datorn stödjer den funktion som ska användas)
● MacBook 12”, MacBook Pro 2016/2017/2018/2019
● MacBook Air 2018/2019, iPad Pro 2018
● Chromebook
● NINTENDO SWITCH
● HUAWEI mate 30/mate 30 Pro
● Samsung Galaxy S10/S9/Note 8/Note 9
● HP Spectre
● Huawei matebook
● Dell XPS-serien
● Mi air

Observera att denna hub inte är kompatibel med alla datorer

