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7-in-1 USB-C Multi-Poort Adapter
#23331

Stijlvolle aluminium USB-C-adapter met meerdere poorten om HDMI-, netwerk-, kaartlezer-, USB-C- en USB-A-poorten toe
te voegen aan uw laptop met gebruik van één enkele USB-C-aansluiting

Eigenschappen
• Voeg extra HDMI-, netwerk-, kaartlezer-, USB-C- en

USB-A-poorten toe aan je laptop of tablet met gebruik van één
enkele USB-C-poort

• HDMI-poort met 4K Ultra HD-uitgang voor aansluiting van een
monitor of tv

• Netwerkpoort met ondersteuning voor Gigabit Ethernet
• Kaartlezer met sleuven voor SD- en microSD-kaarten
• USB-C PD-poort voor het opladen van een laptop met een

vermogen tot 60W
• 2x USB-A-poorten voor accessoires zoals toetsenbord, muis en

externe stations

Wat zit er in de verpakking
• 7-in-1 USB-C-adapter met meerdere poorten

Systeem vereisten
• Laptop met Windows 10
• MacBook met macOS 10.11 (El Capitan) of hoger
• Tablet met iOS of Android
• USB-C-poort, met video-uitgang
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Optimaliseer je workflow
Met de Trust Dalyx 7-in-1 USB-C Multi-Poort Adapter haal je
het meeste uit je laptop. Vermeerder het aantal poorten op je
laptop en maak verbinding met diverse apparaten
tegelijkertijd via 2 USB-A-poorten, de USB-C-, HDMI- en
netwerkpoort en importeer data via de kaartlezer.

Aansluiten zonder moeite
De veelzijdige Dalyx werkt op elke laptop, MacBook and
tablet* waar een USB-C poort op zit. Met de Dalyx maak je
gebruik van supersnelle dataoverdracht – tot 5 Gbps via USB
3.2 Gen 1 - via de twee USB-A-poorten. En je hoeft geen
software te installeren voor deze handige tool; je plugt
simpelweg in en kunt gelijk beginnen!*Compatibiliteit met
Android tablets kan variëren, afhankelijk van de
USB-C-implementatie

Veelzijdige connectiviteit
Terwijl hij slechts één USB-C-poort op je apparaat inneemt,
geeft de Dalyx je veelzijdige connectiviteit. Sluit je tablet of
laptop op een monitor of tv aan via de HDMI-poort om films
in 4k Ultra HD te kunnen kijken. Maak verbinding met internet
via de Gigabit Ethernet netwerkpoort voor een stabiele en
supersnelle connectie. Importeer je foto’s via de kaartlezer,
laad je laptop intussen op via de USB-C PD-poort (Power
Delivery) en voeg via de USB-A-poorten nog andere apparaten
toe, zoals je toetsenbord en een externe harde schijf.

Stijlvolle kantoor- en reisgadget
Door zijn duurzame behuizing van gegoten aluminiumlegering
is de Trust Dalyx 7-in-1 USB-C Multi-Poort Adapter een
stijlvolle toevoeging aan je bureau, terwijl zijn compacte
design hem ideaal maakt om mee te nemen naar kantoor en
op reis. Als je buitenshuis meerdere apparaten aan moet
kunnen sluiten, is de Dalyx de perfecte kantoor- en
reisgenoot.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

112 mm Width of main product
(in mm)

40 mm

Depth of main product
(in mm)

15 mm Total weight 57 g

Weight of main unit 57 g

CONNECTIVITY
Cable length main cable 10 cm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, tablet
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