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SD3500v 5 Gbps USB 3.0 dubbel 2K dockingstation - HDMI/DVI-I/VGA
- Windows

Een Windows-laptop of opvouwbare apparaten ultraproductief maken

K33972EU

Productomschrijving

Ultrabooks™ en andere dunne laptopcomputers zoals de Apple MacBook hebben een stijlvol slank uiterlijk. Maar
vaak hebben ze niet genoeg poorten voor het aansluiten van randapparatuur. Hierdoor blijft u uw randapparatuur
individueel aansluiten en verwijderen om al uw apparaten te kunnen gebruiken. Hier komt het Kensington dubbele
USB 3.0dockingstation uitstekend van pas. Hiermee verandert u één USBpoort in zes poorten, zodat u met één
hotswappable USBverbinding toegang hebt tot al uw randapparatuur, zoals een printer, externe drive, scanner,
toetsenbord en muis, audio 2.0luidsprekers en zelfs twee 1080HDvideomonitoren. Er is weinig wat de productiviteit
zo kan stimuleren als een extra monitor, en met het Kensington dubbele USB 3.0dockingstation kunt u twee mooie
HDmonitoren met hetzelfde gemak aansluiten via slechts één USBaansluiting. Bovendien bieden de USB
3.0poorten van het dock supersnelle gegevensoverdracht tot wel 5 Gbps, en zijn deze poorten ook 'backward'
compatibel met USB 2.0. Het USB 3.0 dubbele dockingstation zorgt voor een grote productiviteitsimpuls, zonder
dat u veel ruimte op uw bureau hoeft in te leveren en zonder in te boeten aan esthetiek. Het slanke ontwerp vormt
een perfecte aanvulling op hedendaagse Ultrabooks. Het dock is zelfs voorzien van een beveiligingsaansluiting
waarop u uw Kensingtonslot kunt aansluiten. Maak van uw MacBook, MacBook Air of andere dunne laptop een
productieve machine met het Kensington dubbele USB 3.0dockingstation.

Features

• Best voor: USB 3.0 laptops, ultrabooks en Windows-tablets, en monitors die tot 2K ondersteunen

• Verbindingstechnologie: USB 3.0 (DisplayLink)

• Compatibiliteit: Windows 7 of hoger, macOS 10.14

• aantal ondersteunde monitors: 2

• Videopoorten: 1 x HDMI v1.2 en 1 x DVI-I (DVI-naar-VGA en DVI-naar-HDMI ondersteund met meegeleverde
adapters)

• Maximumresolutie die wordt ondersteund: Enkele monitor: 1920 x 1200 met 60Hz en Twee monitors: 2048 x
1152 met 60Hz

• Installatie van stuurprogramma DisplayLink vereist. Download software van Kensington.com of via een update
voor Windows.

• Garantie: 2 jaar

Specificaties

• Verbindingstechnologie USB-A (DisplayLink)

• Werkt zonder stuurprogramma Nee

• Aantal schermuitgangen 2

• Videopoorten DVI-I, HDMI, VGA

• Maximumresolutie 2K

• Besturingssyste(e)m(en) macOS, Windows

• Aantal USB-poorten 6

• USB snel opladen Nee

Productinformatie

Diepte 125mm
Breedte 69mm
Hoogte 194mm
Bruto gewicht 0.77kg

Informatie Retailverpakking

Diepte 80mm
Breedte 165mm
Hoogte 190mm
Bruto gewicht 0.96kg
UPC# 5028252351898
Eenheid Hoeveelheid 1

Informatie overdoos

Diepte 345mm
Breedte 270mm
Hoogte 190mm
Bruto gewicht 4.40kg
UPC# 5028252351904
Eenheid Hoeveelheid 4

Herkomstgegevens

Minimum Orderaantal 1


