
Gedrukt op 06/09/2021      Vertrouwelijk en eigendom van ACCO Brands. Afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld voor illustratieve doeleinden. Fouten en omissies
voorbehouden.

www.kensington.com

SD4800P USB-C 10 Gbps schaalbaar videodockingstation - 60W PD -
DP/DP/HDMI - Windows

Schaal uw productiviteit op met een enkele kabel

K38249EU

Productomschrijving

Laat de marktleider op het gebied van professionele desktopprestaties het meeste uit de USB-C-aansluiting van
uw laptop halen met de ultieme dockingsystemen zonder stuurprogramma. Het SD4800P USB-C universeel
schaalbaar videodockingstation met stroomvoorziening is ontwikkeld om schaalbaar te zijn. Het biedt gebruikers nu
ondersteuning voor dubbele video en in de toekomst ondersteuning voor driedubbele 1080p video voor DisplayPort
1.4-apparaten van de volgende generatie. De enkele USB-C-kabel voorziet uw apparaat niet alleen van stroom, u
kunt er ook video, audio en data tot 10 Gpbs mee versturen. Het is een ultiem plug-and-play dock waarvoor u geen
stuurprogramma’s hoeft te installeren. Dit is een ideaal dockingsysteem voor grafisch ontwerpers,
websiteontwerpers, animators, ingenieurs, financieel analisten en iedereen die werkzaam is in een omgeving
waarin visueel multitasken gevraagd wordt.

Features

• Best voor: USB-C laptops en ultrabooks die stroomvoeding ondersteunen en monitors die tot 1080P
ondersteunen

• Verbindingstechnologie: USB-C Alt Mode

• USB-C-voeding: Ondersteunt USB-C PD 3.0 (60W aan voeding om een laptop op te laden)

• Compatibiliteit: Windows 7 of hoger

• Aantal ondersteunde monitors: 3

• Videopoorten: 1 x HDMI v2.0 en 2 x Display-poort++

• Maximumresolutie die wordt ondersteund bij een enkele monitor: 3840 x 2160 @ 30Hz; Twee monitors: 1920 x
1080 @ 60Hz; Drie monitors: 1600 x 900 @ 60Hz (zie gebruikershandleiding voor andere ondersteunde
resoluties)

• Plug & Play: U hebt geen stuurprogramma's nodig en hoeft niets te downloaden

• Systeemvereisten: Hostapparaat moet stroomvoeding en DisplayPort Alt Mode via USB-C ondersteunen

• Garantie: 3 jaar

• Samsung DeX-ondersteuning is beschikbaar op de Kensington USB-C Docking stations [SD1500*, SD1600P,
SD2000P, SD4600P**, SD4610P**, SD4620P** en SD4800P**]. Ondersteunde Samsung-modellen (S8, S8+,
Note 8, S9, S9+, Note 9, S10 en S10+) moeten werken met Android OS 9 of hoger en Samsung OS One UI 1.0
of hoger. Houd er rekening mee dat Samsung DeX alleen één externe display ondersteunt met HD+ (1600×900),
FHD (1920 x 1080) of WQHD (2560 x 1440) met een hoogte-breedteverhouding van 16:9. *opladen wordt op dit
model niet ondersteund. **op deze modellen wordt alleen een enkele display ondersteund.

Specificaties

• Verbindingstechnologie USB-C Alt Mode

• Werkt zonder stuurprogramma Ja

• Aantal schermuitgangen 3

• Videopoorten DisplayPort++, HDMI

• Maximumresolutie 1080p

• Stroomvoeding 60W

• Besturingssyste(e)m(en) Windows

• Aantal USB-poorten 6

Productinformatie

Diepte 91mm
Breedte 29mm
Hoogte 195mm
Bruto gewicht 0.30kg

Informatie Retailverpakking

Diepte 110mm
Breedte 108mm
Hoogte 220mm
Bruto gewicht 1.31kg
UPC# 5028252526661
Eenheid Hoeveelheid 1

Informatie overdoos

Diepte 450mm
Breedte 245mm
Hoogte 145mm
Bruto gewicht 5.64kg
UPC# 5028252526678
Eenheid Hoeveelheid 4

Herkomstgegevens

Minimum Orderaantal 4


