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PD1000 USB-C Dongle
Blaas uw USB-A-dockingstation nieuw leven in

K39100WW

Productomschrijving

Met de PD1000 USB-C 95 W-stroomvoedingsdongle geeft u uw USB-A DisplayLink-dockingstation op een
kostenefficiënte manier een upgrade, zodat deze een USB-C-laptop kan ondersteunen met maximaal 95 W pass-
through-stroomvoeding en gegevensoverdracht tot 5 Gbps. Het is een eenvoudige en effectieve oplossing die
compatibel is met alle Kensington USB-A DisplayLink-dockingstations (SD3500v, SD3600, SD3650, SD4000 en
SD4100v). Laat het aan Kensington over om de levensduur van uw technologische investeringen te verlengen. U
kunt vol vertrouwen verbinden, omdat u weet dat de PD1000 is geverifieerd en getest. Het geeft uw universele
dockingstation van Kensington het vermogen om uw USB-C-laptop van stroom te voorzien, op te laden en te
synchroniseren.

Features

• De PD1000 is een praktische manier om uw USB-A DisplayLink-dockingstation te upgraden, zodat deze een
USB-C-laptop in omgevingen met gemengde technologieën kan ondersteunen.

• Biedt uw USB-C-laptop tot 95 W pass-through-stroomvoeding via PD 3.0. De uiteindelijk geleverde
stroomvoeding hangt af van het PD-profiel van uw laptop (tot 95 W). USB-C-stroomaansluiting niet bijgeleverd.

• Een ideale kabellengte voor verschillende desktopconfiguraties, minder kabelwirwar.

• Om uw USB-C-laptop te verbinden, installeert u het nieuwste DisplayLink-stuurprogramma op uw laptop en
maakt u 3 verbindingen: de USB-C-stroomaansluiting van uw laptop en de hostkabel van het dockingstation naar
de dongle, en vervolgens de dongle naar uw laptop.

• Geverifieerd en getest voor het ondersteunen van gegevenswerking tot 5 Gbps en tot 95 W stroomvoeding met
alleUSB-A DisplayLink-dockingstations van Kensington (SD3500v, SD3600, SD3650, SD4000 en SD4100v).

• Past goed in uw rugzak of laptoptas; u kunt op flexwerkplekken eenvoudig uw USB-C-laptop verbinden met een
USB-A-dockingstation.

• Als u weet dat Kensington achter de PD1000 staat met een garantie van 3 jaar, dan kunt u vol vertrouwen
verbinden.

Productinformatie

Bruto gewicht 0.04kg

Informatie Retailverpakking

Diepte 158mm
Breedte 102mm
Hoogte 25mm
Bruto gewicht 0.07kg
UPC# 085896391005
Eenheid Hoeveelheid 0

Informatie overdoos

Diepte 170mm
Breedte 160mm
Hoogte 130mm
Bruto gewicht 0.50kg
UPC# 50085896391000
Eenheid Hoeveelheid 5

Herkomstgegevens

Garantieperiode 36

Algemene Informatie

Gerecycled % 0


