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USB 3.0• RJ45• VGA• HDMI™•
Cestovní rozbočovač Lenovo USB-C™ je důležitý pro uživatele, kteří jsou v konferenční
místnosti nebo potřebují provést updaty na poslední chvíli. Přes port USB-C™ vám rozbočovač
poskytuje okamžité spojení s externím monitorem, sítí nebo USB zařízením, které si vyberete.
Takže ať už uvádíte prezentaci, zapojujete zařízení nebo přenášíte složky, můžete si být jisti,
že vás náš rozbočovač nezklame.
PROČ KOUPIT CESTOVNÍ ROZBOČOVAČ Lenovo USB-C™
Jedno zařízení, čtyři
možnosti

Ohromující 4K nebo
1080p

Přípraven pro
podnikání

Snadno ho připojte k extrenímu
displeji, síti a zařízení USB 3.0
přes jeden port U SB-C™.

Vychutnejte si ostrý 4K
displej přes HDMI™ nebo
Full HD zážitek v rozlišení
1080p přes VGA.

Rozbočovač poskytuje
snadnou a
zabezpečenou správu
sítě s vybranými
notebooky ThinkPad®.

CESTOVNÍ ROZBOČOVAČ Lenovo USB-C™ JE NEJLEPŠÍ VOLBOU PRO

1

Uživatele, kteří preferují
přenosný a lehký designový
rozbočovač, ke kterému
nepotřebují zbytečné kabely
a nezabere jim moc místa
v tašce.

2

Uživatele, kteří chtějí
snadno připojit projektor
nebo velkou televizi, síť
nebo USB zařízení v
konferenční místnosti.
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3

Uživatele notebooků
Lenovo a ThinkPad, kteří
chtějí mít malou pracovní
stanici i na cestách.
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Části dílů

Porty

•

Lenovo USB-C™ Travel Hub - Commercial : 4X90M60789

•

Lenovo USB-C™ Travel Hub - Consumer Retail : GX90M61237

•

Rozhraní USB Type-C™

•

HDMI™ Port : až 3840 x 2160 @ 30 Hz

•

VGA Port

: až 1920 x 1080 @ 60 Hz

•

USB 3.0

: 5 Gbps, 5 V / 0.9 A

•

RJ45

: Gigabit Ethernet

Požadavky napájení

5 V / 3 A na USB-C™ Port

Rozměry produktu

(mm)

Hmotnost

Začíná na 80 g

: 68 x 63 x 18
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