
Dalyx USB-C to Ethernet Adapter

Publicatie datum: 04-10-2020 Artikelnummer: 23771
© 2020 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/23771
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439237719
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23771/materials

USB-C-naar-Ethernet-adapter
#23771

USB-C-naar-Ethernet-adapter om voor een stabiele netwerkverbinding te zorgen op elke laptop met een USB-C-poort

Eigenschappen
• Werkt met elke laptop die is uitgerust met een USB-C-poort
• 1-Gbps Ethernet-poort voor een betrouwbare en stabiele

internetverbinding
• Ideaal voor dunne laptops en notebooks
• Duurzame en stijlvolle behuizing van gegoten aluminiumlegering
• Compact formaat, gemakkelijk te dragen als u op reis bent

Wat zit er in de verpakking
• USB-C-naar-Ethernet-adapter

Systeem vereisten
• MacBook, desktop of notebook met USB-C-poort
• Windows 10, 8 of 7, of MacOS
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Stabiele internetverbinding
Met de Trust Dalyx USB-C-naar-Ethernet-adapter heb je altijd
toegang tot een stabiele internetverbinding. Wanneer er geen
Wi-Fi is, sluit je dit handige apparaat gewoon aan op je laptop,
pc of tablet met de Ethernet-kabel die op de Dalyx is
aangesloten, en heb je een betrouwbare internetverbinding.

Eenvoudig te installeren en volledig compatibel
De Trust Dalyx werkt in combinatie met elke laptop, MacBook,
pc en tablet* die een USB-C-poort heeft. Vooral handig voor
dunne laptop- en notebooks zonder Ethernet-poort. Je hoeft
geen software te installeren voor dit handige apparaat;
gewoon aansluiten en je kunt aan de slag!*Compatibiliteit met
Android-tablets is afhankelijk van de USB-C-implementatie

Onmisbaar om stijlvol op reis te gaan
De adapter wordt geleverd in een duurzame behuizing van
een gegoten aluminiumlegering, waardoor hij een stijlvolle
aanvulling is voor je bureau, terwijl het compacte ontwerp
hem ideaal maakt voor op reis. Als je een stabiele
internetverbinding wilt hebben als je niet thuis bent, is de
Dalyx precies wat je nodig hebt onderweg.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

110 mm Width of main product
(in mm)

58 mm

Depth of main product
(in mm)

51 mm Total weight 38 g

Weight of main unit 38 g

CONNECTIVITY
USB version 3.1 gen 1 Connections for USB-C

USB speed Gbps 5 Gbps Cable length main cable 10 cm

Connector from - to RJ45 to USB-C Ethernet port speed 1000 Mbps

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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