
Datasheet

HP Thunderbolt Dock 120W met HDMI-adapter

Een krachtige stijl. Een krachtige verbinding.

Krijg toegang tot al je benodigdheden met een betrouwbaar docking station waarmee je verbonden blijft en dat overal
op je bureaublad past.

Eén kabel, tal van
aansluitingen
Met één USB-C™
kabelverbinding naar je laptop
heb je toegang tot je
accessoires, kun je je apparaten
laden, maak je verbinding met
een bekabelde router
enzovoorts.

Breid je scherm uit. Breid je
mogelijkheden uit.
Als je je laptopscherm op twee
4K-displays weergeeft, kun je
heel handig multitasken.

Elegant ontworpen om
ruimte te besparen
Dit ruimtebesparende en
elegant ontworpen docking
station past overal op je
bureau, zodat je meer plaats
overhoudt voor andere spullen.

Compatibiliteit gewaarborgd
Dit docking station werd getest
om er zeker van te zijn dat het
werkt met alle laptops die
ontworpen werden
overeenkomstig de
Thunderbolt™ en USB-C™
standaarden.

 4K-content is vereist voor de weergave van 4K-beelden.
 HP geeft twee jaar garantie met 24x7 beschikbare online support. Neem contact op met het HP Customer Support Center voor meer informatie of ga naar www.hp.com/go/orderdocuments. Internettoegang is vereist,

maar niet inbegrepen.
 Laptops moeten USB-C™ voeding en video evenals de USB-C™ en Thunderbolt™ industriestandaarden kunnen ondersteunen.
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Datasheet

HP Thunderbolt Dock 120W met HDMI-adapter

Compatibiliteit Compatibel met HP pc's met een beschikbare USB Type-C™ poort.

Afmetingen 9,8 x 9,8 x 6,7 cm

Gewicht 0,76 kg; In verpakking: 1,65 kg

Garantie Twee jaar garantie.

Inhoud van de doos HP Thunderbolt 3 dockingstation; HP USB-C™ naar HDMI 2.0 adapter; Poweradapter; Snelstartgids; Productbeschrijving; Garantie

Land van herkomst Geproduceerd in China

Bestelnr. 6HP48AA

Bestelinfo 6HP48AA#ABB: 193905421466; 6HP48AA#ABU: 193905958573; 6HP48AA#ABZ: 193905958580; 6HP48AA#UUZ: 193905958597

Compatibele besturingssystemen Windows 10
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