
2-i-1 Surface Pro adapterpaket
Product ID: MSTS3MDPUGBK

Med Surface Pro Adapter Kit får du ut mer av din Microsoft® Surface™ Pro eller Surface Book
(bakåtkompatibel med Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 och Surface Pro 2) genom att lägga till
HDMI® och VGA videokompatibilitet samt trådbunden nätverksanslutning.

Anslut din Surface till i stort sett vilken skärm som helst

Du kan maximera mångsidigheten på din Microsoft Surface genom att se till att du kan ansluta till i stort
sett vilken skärm, projektor eller TV som helst. Dessa Surface Pro-tillbehör inkluderar en 2-i-1 Surface Pro
Mini DisplayPort-adapter, för anslutning till valfri HDMI- eller VGA-bildskärm. Dessutom är adaptrarna i
satsen små och lätta vilket gör dem till den perfekta lösningen när du reser mellan styrelserum, hem och
fjärrkontor, mässor, hotell och konferenscenter.
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Anslut till nätverket via kabel

Få hastigheten och tillförlitligheten från en trådad Ethernet-anslutning med din Surface Pro 4. Detta
Surface-tillbehörspaket innehåller en tillförlitlig USB 3.0 till Gigabit Ethernet-adapter, som ger stöd för
trådade nätverk vilket är idealiskt för BYOD-situationer vid arbetsstationer med flera användare eller för
att använda som en dockningslösning i farten för att förbättra din arbetsstation.

Adaptern har dessutom en extra inbyggd USB 3.0-port så att du kan lägga till ett USB-tillägg, som till
exempel ett USB-minne för extra lagring eller en mus för ökad kontroll.

Maximera bärbarheten

Din Microsoft Surface är en av de mest mångsidiga och bärbara datorerna i världen. Låt dig inte
begränsas av tillbehör som kräver en extern strömadapter eller ett otympligt hölje. Denna sats lägger till
fyra viktiga portar (HDMI, VGA, GbE och USB 3.0) från två kompakta adaptrar som inte kräver extern
ström vilket gör att de lätt får plats i din bärbara datorväska eller ryggsäck.

Båda produkterna i MSTS3MDPUGBK-paketet täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti, med den extra
fördelen av gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Lägg till stöd för en extra skärm till din Microsoft Surface Pro eller
liknande surfplatta

• Lägg till en trådad Gigabit-nätverksanslutning utan att offra en USB
3.0

Funktioner

• Lägg till A/V och nätverksanslutning till din Surface eller Surface Pro
med två lätta och strömfria tillbehör som du kan ta med dig vart du
vill med din Surface

• Kompatibel med:
Surface Pro (AKA Surface Pro 5)
Surface Pro 4
Surface Pro 3
Surface 3
Surface Pro 2

• Paketet innehåller:
1 x Surface Pro HDMI- och VGA-adapter (MDP2HDVGA)
1x Surface Ethernet-adapter (USB31000SPTB)
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Warranty 2 Years

Utseende Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktvikt 76 g [2.7 oz]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 161 g [5.7 oz]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - USB 3.0-nätverksadapter

1 - mDP till HDMI- & VGA-adapter

1 - Drivrutin CD

1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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