
Datasheet

HP ENVY USB-C-hub

Dunne en lichte traveldock waarmee je je accessoires
onderweg kunt aansluiten.

Reis licht en blijf onderweg productief met deze hub met meerdere poorten die het gemakkelijk maakt om verbinding te
maken met uw accessoires en uw notebook opgeladen te houden dankzij power pass-through. Dit essentiële
reishulpmiddel is uitgerust met een reeks poorten, is kleiner dan de meeste mobiele telefoons  en verbindt uw HP
laptop met al uw accessoires, waar u ook bent.

Licht en mobiel
This multi-port hub measures
in at an ultra-slim 0.89 x 10 x
2.84 cm and weighs just 0.09
lbs / 42 g making it easy to take
with you wherever you go.

Eén poort voor connectiviteit
en voeding
Sluit de hub aan op de USB-C-
oplaadpoort van je notebook
voor stroomlevering en opladen
tot 90 W .

Werk productiever
Verhoog je productiviteit met
twee USB-A-poorten en een
HDMI 2.0-poort die een display
met een resolutie tot 4K
ondersteunt.

Handig, verhoogd ontwerp
De dunne aluminium afwerking
en rubberen onderkant
voorkomt dat de laptop van je
bureau glijdt.
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Pluspunten

Handig, verhoogd ontwerp
De dunne aluminium afwerking en rubberen onderkant voorkomt dat de laptop van je bureau glijdt.

Wij testen hem. Dat is voor jou wel zo prettig.
Compatibiliteit tussen HP laptops met USB-C™-oplaadpoorten is grondig getest.

Dekking voor zekerheid
Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.
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Compatibiliteit Compatible with HP Laptops with USB-C™ charging port.

Afmetingen 170 x 28 x 9 mm

Gewicht 0,038 kg; In verpakking: 160 gr
0,09 lb; In verpakking: 0,44 lb

Garantie Twee jaar standaardgarantie van HP

Inhoud van de doos HP ENVY USB-C hub; Documentatie

Land van herkomst China

Bestelnr. 5LX63AA

Bestelinfo 193424152315

Compatibele besturingssystemen Windows 10; Windows 8; Windows 7; Chrome™ OS

Technische informatie Cable length: 1.18 in (3 cm)

Afmetingen hoofddoos (breedte x diepte
x hoogte) 46.6 x 40 x 29 cm

Gewicht mastercarton 8.72 kg
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Messaging, voetnoten

 Pass-through opladen vereist een notebook of tablet USB-C™-netvoedingsadapter. Bij de hub is een netvoedingsadapter niet inbegrepen.
 Op basis van interne testen, compatibel met HP laptops met USB-C™-oplaadpoort met USB-C™-netvoedingsadapters met 45 W of meer; Ga naar de pagina HP Klantondersteuning voor het wattage en de poortspecificaties van je laptop.
 In vergelijking met een mobiele telefoon van 14,2 x 7 x 8 cm.
 HP geeft twee jaar garantie met 24x7 beschikbare online support. Neem contact op met de klantenservice van HP voor meer informatie of ga naar www.hp.com/go/orderdocuments. Internettoegang is vereist maar niet inbegrepen.

 

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of
redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Het werkelijke product kan afwijken van de foto.
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