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Concentrador USB de 4 portas em alumínio
#23870

Concentrador USB de 4 portas em alumínio para ligares até 4 dispositivos ao portátil ou PC

Características principais
• Adiciona 4 portas USB ao portátil ou PC utilizando uma única

porta USB
• Liga dispositivos USB como teclados, ratos e discos rígidos

externos
• Suporta transferências de dados rápidas (5 Gbps, USB 3.2 Gen1)
• Design inclinado para fácil acesso às portas, perfeito para

colocar na tua secretária
• Corpo em alumínio resistente e elegante

O que está na caixa
• Concentrador USB de 4 portas
• Cabo USB (150 cm)

Requisitos de sistema
• Porta USB
• Windows 10, 8 ou 7
• macOS 10.15 (Catalina) ou posterior
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Fast and Stylish
A USB Hub is more than just an accessory to connect multiple
devices to your laptop or PC. It’s on your desk constantly,
that’s why the Trust Tobyx Aluminium 4-Port Desktop USB
Hub is designed with that in mind. It looks sleek, has a tilted
design so you can easily reach all the ports, and thanks to USB
3.2 Gen1 it’s blazing fast, too.

5Gbps
The Trust Tobyx uses USB 3.2 Gen1 technology, which means
you’ll transfer your files at fast data speeds: up to 5 Gbps if
your device supports it. Also, the Tobyx is backwards
compatible with USB 2.0, which means you can use it for your
mouse and keyboard as well.

Easy Access
You’ll want to keep the Trust Tobyx in plain sight. Not just
because of its convenience, but because the aluminium alloy
housing gives it a modern look, too. And thanks to the stylish
tilted design, you’ve got easy access to all the ports. Swapping
USB sticks has never been easier.
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GERAL
Driver needed False Number of USB ports 4

Power switch False Height of main product
(in mm)

29 mm

Width of main product
(in mm)

68 mm Depth of main product
(in mm)

90 mm

Total weight 155 g Weight of main unit 109 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

INPUT
Power source USB

PROTECTION
Protections Short-circuit

OUTPUT
USB port A types 4

CONNECTIVITY
USB version 3.2 gen 1 USB speed Gbps 5 Gbps

Storable cable False Cable length main cable 150 cm

Ethernet port False

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

CONTROL
Indicators Power
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