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USB-C’den Ethernet’e Adaptör
#23771

USB-C’den Ethernet’e adaptörü, USB-C yuvası olan her dizüstü bilgisayar için istikrarlı bir ağ bağlantısı sağlar

Key features
• USB-C porta sahip her dizüstü bilgisayarda çalışır
• Güvenilir ve istikrarlı bir internet bağlantısı için 1 Gbps Ethernet

yuvası
• İnce dizüstü bilgisayar ve notebook tasarımları için ideal
• Dayanıklı ve şık kalıp dökümlü, alüminyum alaşımlı muhafaza
• Seyahat ederken yanınızda taşımaya uygun boyuttadır

What's in the box
• USB-C’den Ethernet’e adaptör

System requirements
• USB-C bağlantı noktalı Macbook, masaüstü veya dizüstü bilgisayar
• Windows 10, 8, 7 veya MacOS
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İstikrarlı İnternet Bağlantısı
Trust Dalyx USB-C - Ethernet Adaptörü sayesinde her zaman
istikrarlı bir internet bağlantısına sahip olacaksınız. Wi-Fi’a
güvenemediğiniz zamanlarda güvenilir internet erişimi için bu
kullanışlı cihazı dizüstü bilgisayarınıza, PC’nize ya da
tabletinize bağlayın ve mevcut ethernet kablosunu Dalyx’e
takın.

Kolay Kurulum ve Uyumluluk
Trust Dalyx, USB-C portuna sahip her dizüstü bilgisayar,
MacBook ve tablet* ile çalışır. Özellikle de ethernet portu
olmayan ince dizüstü bilgisayarlar ve notebooklar için oldukça
kullanışlıdır. Bu kullanışlı araç için yazılım yüklemeye gerek
yoktur; sadece tak & çalıştır!*Android tabletlerle uyumluluk,
USB-C uygulamasına bağlı olarak değişebilir

Şık Yolculuk Gerekliliği
Adaptör, sağlam bir döküm alüminyum alaşımlı muhafaza
içinde gelir ve masa kurulumunuza ve çalışma kitinize şık bir
katkı sağlarken, küçük tasarımı seyahat için mükemmel kılar.
Evden uzaktayken sağlam bir internet bağlantısına ihtiyacınız
varsa, Dalyx yolculuklarınız için olmazsa olmazdır.
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GENERAL
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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