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7-in-1 USB-C-adapter met meerdere poorten
#23775

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

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

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

• Sluit een monitor of tv aan via de HDMI-poort
• Afbeeldingen met ultrahoge resolutie in rijke kleuren dankzij

HDR en HDMI 1.4 (4k, 30 Hz)
• 2x USB-poorten voor accessoires zoals toetsenbord, muis en

externe stations
• Ondersteunt snelle gegevensoverdracht (5 Gbps)
• Laad je MacBook of andere Type-C-laptops op via de USB-C

laadpoort (tot 100 W)

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

Systeem vereisten
• Laptop met Windows 10
• macOS 10.15 (Catalina) of nieuwer
• Tablet met iOS of Android
• USB-C-poort met DisplayPort of HDMI
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Connectiviteit staat voor productiviteit
Dat laptops steeds dunner worden, is geweldig. Maar het
gebrek aan aansluitingen kan een probleem zijn. Dat
probleem is nu niet meer. Met de Trust Dalyx 7-in-1-adapter
krijgt jouw productiviteit een zevenvoudige boost, dankzij de
ingebouwde HDMI-, Ethernet- geheugenkaart-, USB- en
USB-C-aansluitingen.

Snelle data-overdracht
Omdat de Dalyx 7-in-1-adapter gebruik maakt van snelle
aansluitingen, kopieer of verplaats je bestanden met een
snelheid van 5Gbps via USB. Of gebruik de
Ethernet-aansluiting om jouw laptop van een snelle
internetverbinding te voorzien. Je sluit er dankzij de HDMI
1.4-aansluiting zelfs een 4K-monitor met HDR op aan
waardoor jouw foto’s er beter uitzien dan ooit tevoren.

Met een krachtige stroomtoevoer
Als je de Dalyx op een USB-C-port in je laptop aansluit, dan
kun je zelfs de accu van je laptop blijven opladen. Eén van de
zeven poorten is een USB-C-aansluiting met een
stroomtoevoer van maximaal 5A/100W, wat het zeer geschikt
maakt om de stroom van je voedingskabel door te voeren.

Altijd in beweging
Als jij vaak onderweg bent, dan zit de Trust Dalyx
7-in-1-adapter je totaal niet in de weg. Zijn compacte
vormfactor en stevige aluminium behuizing zorgt ervoor dat
je het altijd met je meeneemt. Er is geen externe voeding
nodig. En als je op een photoshoot of zelfs op vakantie bent,
dan maak je dankzij de kaartlezer eenvoudig back-ups van
jouw foto’s.
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ALGEMEEN
Driver needed False Number of USB ports 2

Power switch False Height of main product
(in mm)

18 mm

Width of main product
(in mm)

115 mm Depth of main product
(in mm)

50 mm

Total weight 78 g Weight of main unit 78 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

262|SD
SD card size MicroSD-card SD card speed 480 Mbps

INPUT
Power source USB-C Input specification USB-C PD 5A/100W

195|VIDEO
Video output HDMI HDMI version 1.4

HDCP version 2.2 CEC False

Output resolution 4K 30Hz HDR True

USB bandwidth limit True

OUTPUT
USB port A types 2 Output specification False

Fast Role Swap False PPS False

CONNECTIVITY
USB speed Gbps 5 Gbps Storable cable False

Cable length main cable 10 cm Ethernet port True

Ethernet port speed 1000 Mbps

AUDIO
Audio output None
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