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Concentrador USB 2.0 de 4 portas
#22922

Concentrador USB 2.0 compacto de viagem com 4 portas, para ligar dispositivos USB adicionais ao portátil

Características principais
• Fino e compacto; fácil de usar em viagem
• Em viagem, o cabo USB pode ser fixado ao concentrador
• Ligue até quatro dispositivos ao PC ou portátil através do

concentrador
• Cabo USB achatado que não fica emaranhado
• Grande afastamento das portas, com espaço suficiente para

ligar todo o tipo de dispositivos USB

O que está na caixa
• Concentrador USB de 4 portas

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8, 7 ou Vista
• Mac Intel com Mac OS X 10.5 (Leopard) ou posterior
• Chrome OS
• Porta USB
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Never short of USB ports
Plenty of USB ports available, wherever you are. Up to four
USB devices can be connected to this hub, allowing easy
access to all your peripherals like mice, keyboards, and
multiple flash drives. Have you got bulky, odd-sized flash
drives or USB devices? There is plenty of space to connect
them to the single port at the side! This small, lightweight and
compact hub fits every bag or pocket, and does need a power
plug. Make sure you are never short of USB ports again, even
when travelling or on holidays.
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GERAL
Driver needed False Number of USB ports 4

Power switch False Height of main product
(in mm)

18 mm

Width of main product
(in mm)

84 mm Depth of main product
(in mm)

40 mm

Total weight 34 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source USB

PROTECTION
Protections Short-circuit

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Storable cable False

Cable length main cable 7,5 cm Ethernet port False

OUTPUT
USB port A types 4

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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