Dalyx Aluminium 7-in-1 USB-C Multi-port Adapter

#23331

7’i 1 arada USB-C Çok bağlantı noktalı Adaptör

Tek bir USB-C bağlantısı kullanarak dizüstü bilgisayarınıza HDMI, ağı, kart okuyucusu, USB-C ve USB-A bağlantı noktaları
eklemek için şık alüminyum USB-C çok bağlantı noktalı adaptörü

Key features

• Tek bir USB-C bağlantı noktası kullanarak dizüstü bilgisayarınıza
ve tabletinize 4 ekstra HDMI, ağ, kart okuyucusu, USB-C ve USB-A
bağlantı noktası ekler
• Bir monitör veya TV bağlamak için Ultra HD 4K çıkışlı HDMI
bağlantı noktası
• Gigabit Ethernet destekli ağ bağlantı noktası
• SD ve microSD kartlar için slotlu kart okuyucu
• 60W'a kadar güç ile dizüstü bilgisayarı şarj etmek için USB-C PD
bağlantı noktası
• Klavye, fare ve harici sürücüler gibi aksesuarlar için 2 adet USB-A
bağlantı noktası

What's in the box

• 7’Ü-1 arada USB-C çok bağlantı noktalı
adaptör

System requirements

• Windows 10 yüklü dizüstü bilgisayar
• macOS 10.11 (El Capitan) veya üzeri yüklü MacBook
• iOS veya Android yüklü tablet
• USB-C bağlantı noktası, video çıkışlı
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Dalyx Aluminium 7-in-1 USB-C Multi-port Adapter
İş Akışınızı Yükseltin
Trust Dalyx 7’si 1 arada USB-C Çok Portlu Adaptörü ile dizüstü
bilgisayarınızdan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Dizüstü
bilgisayarınızdaki bağlantı noktalarının sayısını artırın ve
USB-C, HDMI ve bir ağ portu üzerinden birden fazla cihaza
bağlayın ve kart okuyucuyu kullanarak verileri içe aktarın.

Kolay Kurulum ve Uyumluluk
Çok yönlü Trust Dalyx, USB-C portuna sahip her dizüstü
bilgisayar, MacBook ve tablet* ile çalışır. Dalyx, USB 3.2 Gen 1
üzerinden 5 Gbps hıza kadar iki USB-A portu üzerinden ekstra
hızlı veri aktarmanıza izin verir. Bu kullanışlı araç için yazılım
yüklemeye gerek yoktur; sadece tak & çalıştır! *Android
tabletlerle uyumluluk USB-C uygulamasına bağlı olarak
değişebilir

Geniş Bağlanırlık
Cihazınızdaki tek bir USB-C portu kullanan Dalyx çok yönlü
bağlantı sunar. Film izlemek ve fotoğrafları 4K Ultra HD
kalitesinde izlemek için tabletinizi veya dizüstü bilgisayarınızı
HDMI portu üzerinden bir monitöre veya TV'ye bağlayın. Sabit
ve çok hızlı bir bağlantı için kablolu bir ağa Gigabit Ethernet
portu üzerinden bağlanın. Fotoğraflarınızı kart okuyucu ile içe
aktarın, dizüstü bilgisayarınızı USB-C PD (Güç Teslimatı)
portuyla şarj edin ve USB-A portlarını kullanarak klavyeniz ve
harici bir sürücü gibi diğer cihazları ekleyin.

Şık Ofis ve Seyahat Esaslı
Adaptör, sağlam bir döküm alüminyum alaşımlı muhafaza
içinde gelir ve masa kurulumunuza ve çalışma kitinize şık bir
katkı sağlarken, kompakt tasarımı seyahat için mükemmel
kılar. Evden uzakta çeşitli cihazlarla bağlantı kurmanız
gerekirse, Dalyx ofise gitmeniz ve seyahat etmeniz gereken bir
konudur.
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Dalyx Aluminium 7-in-1 USB-C Multi-port Adapter
GENERAL
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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