
Dynabook
dynadock™ U3.0 Docking Station
Complete dockingoplossing
Het creëren van de ultieme werkplek is eenvoudiger dan ooit met dit slanke en 
complete dockingstation. Dit veelzijdige dockingstation biedt alles wat u nodig 
hebt om optimaal gebruik te maken van uw laptop, zowel thuis als op kantoor. 
Het gestroomlijnde ontwerp neemt weinig bureauruimte in beslag en beperkt 
het aantal kabels. De interne stroomvoorziening ondersteunt het opladen van 
slimme apparaten met behulp van de USB Sleep and Charge-technologie.

USB 3.0

Aansluiting met één 
kabel via USB 3.0, 4 

extra USB 3.0-poorten 
voor randapparatuur

Sluit uw geluidsapparatuur, 
zoals microfoons, stereo-

installaties of 
muziekinstrumenten aan op 

de 5.1-kanaals audio-
uitgangen (voorkant, c/sub 

en achterkant)

Vergrendel uw 
dockingstation om 

diefstal te voorkomen

Videoresolutie tot 
2.048 x 1.152. Sluit 2 
externe schermen 

tegelijk aan via HDMI® 
en DVI-I
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Pc-aansluiting USB 3.0/USB 2.0 connectiviteit

Aansluitingen
4x USB 3.0 (2x Sleep-and-Charge-technologie voorop), 2 USB 2.0-poorten, 1 USB 3.0-
hostpoort, 1x HDMI®, 1 DVI-I-poort, Gigabit LAN-connectiviteit, hoofdtelefoon (3,5 mm 
audio-uitgang), microfoon (3,5 mm audio-ingang), 5.1 audio (3,5 mm audio-uitgang)

Single – 2.048 x 1.152 / Dual Head – 2.048 x 1.152

Gespiegelde modus, uitgebreide modus, primair beeldscherm

Kensington® Lock

19V/2.37A

130 x 114 x 233mm (inclusief standaard)

530g

Resolutie 

Ondersteunde videomodus 

Extra voorzieningen

Voeding

 Afmetingen (B x D x H)

Gewicht 

Kleur Glanzend zwart

Systeemvereisten

USB 3.0 of 2.0-poort (3.0 aanbevolen voor optimale prestaties), Microsoft® Windows® 7 (32-
bits/64-bits versie), Microsoft® Windows Vista® (32-bits/64-bits versie) met SP1, Microsoft® 
Windows® XP (32-bits versie) met SP2/SP3, 1,6 GHz of snellere processor Intel® Pentium®/
Celeron®-familie, of AMD K6®/AMD Athlon™/AMD Duron™-familie, of compatibele processor 
(Intel® Core™ 2 Duo 1,4 GHz of snellere processor aanbevolen), 1 GB geheugen of meer (2 GB of 
meer aanbevolen), 50 MB vrije schijfruimte

Inhoud verpakking dynadock™ U3.0, basisplaat, USB 3.0-kabel, netadapter en netsnoer, DVI-I-naar-VGA-adapter, 
CD (gebruikershandleiding, stuurprogramma's), beknopte handleiding, garantiebewijs

Specificaties

dynadock™ U3.0 Docking Station

Aan/uit-lampje 

USB-lampje

Muis / mobiele telefoon 

Kensington® Lock

Hoofdtelefoon
Microfoon

5.1 luidspreker

Toetsenbord 

Externe schijf 

Netwerk

Full HD-tv

Monitor

Laptop 

Voedingsadapter
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