DOKOVACÍ STANICE ThinkPad® USB-C

VYTVOŘENA S U SB - C •
INSPIROVÁNA PRODUKTIVITOU •

KOMPLETNÍ USB-C doKOVÁNÍ
Dokovací stanice ThinkPad USB-C je ideální hub, který je součástí nově vznikajícího standardu
přenosu dat, videí a výkonu a je kompatibilní s notebooky s USB-C. S produktivitou USB-C si
můžete vychutnat skvělé zobrazení na několika obrazovkách, nabíjet svůj systém, propojit
starší periferní zařízení USB, kabelové sítě a rychle nabíjet mobilní zařízení. Ideální pro
hotelové prostředí, sdílený pracovní prostor nebo podniky s vysokými požadavky na
zabezpečení. Dokovací stanice ThinkPad USB-C je skvělým pomocníkem vaší pracovní
stanice.
PROČ KOUPIT DOKOVACÍ STANICI ThinkPad USB-C
Ohromující 4K nebo
vícenásobné 1080p

Jedno zařízení.
Nekonečné možnosti.

Úplná kontrola
Ideální zařízení pro to, aby
bylo středobodem vaší
pracovní stanici, kompletně
ovládalo váš systém
ThinkPad s PXE, systém
Wake-on-LAN z režimu
spánku, režim a režimu
hibernace. Navíc disponuje
podporou ThinkPad MAC
adresy prostřednictvím
dokovací stanice.

Vychutnejte si skvělý
zážitek ve 4K rozlišení na
jedné nebo více
obrazovkách nebo
pozvedněte multitasking
na další úroveň s rozlišením
1080p na více displejích.

Dokovací stanice ThinkPad
USB-C vám umožňuje
všechny USB funkce
včetně videa, dat, sítě a
dalších periferních
zařízení, zatímco postupně
nabíjí váš systém.

DOKOVACÍ STANICE ThinkPad USB-C JE NEJLEPŠÍ VOLBOU PRO
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To, aby byla středobodem vašeho
hotelového prostředí s mnoha
zařízeními.

2

Podniky s požadavky na
vysokou zabezpečenost s IT
infrastrukturou.
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3

Uživatele systémů USB-C
ThinkPad, kteří hledají
produktivnější pracovní
stanici.

DOKOVACÍ STANICE ThinkPad® USB-C
s

• 40A90090EU

Dokovací stanice USB-C

Video porty

2 x DisplayPort™ + VGA
2 x USB 2.0

USB

3 x USB 3.0 (1 AOU)
1 x USB-C (pouze pro data )

Audio

1 x Combo

Ethernet

RJ45
mm : 170 x 80 x 32.5

Rozměry
Výkon videa
Maximální počet displejů

Jedno 4K @ 30Hz
2

Napájecí adaptér

90 W

Správa sítě

PXE Boot, WOL, MAC přístup

Zabezpečení

Kensington® Lock Slot

Záruka

3 roky
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