Thunderbolt™ 3 Dock – Bas
Världens första dubbeldrivna Thunderbolt™-certifierade HD-docka är snabb och mångsidig. Thunderbolt™ 3 Dock Core ger praktisk
kompatibilitet för att kunna utnyttja tekniken Thunderbolt™ 3 för bärbara datorer med både Mac och Windows. Överföringshastigheter
på 40 Gbps, laddning med upp till 60 W genomgångsström, stöd för dual 4 K 60 Hz monitor och flera portar för kringutrustning ger
utökande lösningar för bärbara datorer. Dockan ansluter till alla bärbara datorer med Thunderbolt™ 3 via en uppkopplad Thunderbolt™
3-kabel. De små måtten ger flexibiliteten hos en utökad stationär dator utan att upp alltför mycket plats.

Tekniska specifikationer
• 1x DisplayPort™ 1.4 ansluter till högupplösta monitorer/displayer
• 1x HDMI® (HDMI 2.0) port
• Gigabit Ethernet-anslutning
• Genomgångsströmmen stödjer laddning (upp till 60 W) för
anslutna enheter
• 1x USB-A 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) och 1x USB-A 2.0 port för
enheter som ansluts via USB-A såsom möss, tangentbord eller
skrivare
• Ljud in/ut för mikrofon- och högtalarstöd
• 1 x USB-C PD-port (ingång)

Mått
• B: 100 mm
• L: 100 mm
• H: 30 mm
• Kabellängd: 20 cm
• Vikt: 213,8g

Kompatibilitet
Våra dockor är konstruerade för att vara kompatibla med
alla Thunderbolt™-certifierade värdar (beroende på
version av operativsystem) och kringutrustning.

Innehåll i förpackningen
• Thunderbolt™ 3 Dock – Bas

Thunderbolt™ 3 Dock – Bas
Produktfördelar

Egenskaper för familjen Belkin CONNECT

• Världens första dubbeldriva Thunderbolt™-certifierade docka.
• Ger fördelarna med tekniken Thunderbolt™ 3 via en enkel
uppkopplad kabel, inklusive snabb dataöverföring vid 40 Gbps.
• Stödjer Thunderbolt™ 3 för universell kompatibilitet med
bärbara datorer som har Windows eller Mac.
• Stödjer duala 4K 60 Hz monitorer eller en enkel 5K monitor vid
60 Hz med kapacitet att nå 8K 30 Hz.
• USB-C PD-porten stödjer laddning via genomgångsström upp
till 60 W för anslutna enheter utan en separat nätkabel.
• Flera portar för anslutning av kringutrustning/andra enheter:
- 1x uppkopplad Thunderbolt™ 3-kabel ansluter till en bärbar
dator med Thunderbolt™ 3
– 1x USB-C PD port
– 1x DisplayPort
– 1x HDMI (HDMI 2.0) port
– 1 Gb Ethernet för tillförlitlig kabelansluten ethernet
– Ljud in/ut för mikrofon och högtalare
– 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps) och 1x USB-A-port

• En lösning med en enda kabel för att ansluta viktig
kringutrustning till en dator
• Flera portar ger en snabb och samtidig anslutning
• Anslut och synka via en enda kabel
• Certifierad av tillämpliga organ för kompatibilitet (exemplen
innefattar USB-IF, MFi och Intel)
• Stödjer maximala hastigheter möjliggjorda av hero-protokoll
(Thunderbolt™ 2, Thunderbolt™ 3, USB-C) för att till fullo
utnyttja de senaste tekniska framstegen
• De intuitiva utformningarna ger högeffektiva lösningar för
”minikontor”
• Stöder HD-protokoll för en förbättrad visuell upplevelse

Familjen Belkin CONNECT
CONNECT-produkter handlar om att skapa anslutningar. Från
kablar som laddar och delar data, till dockor som sammanför
enheter för en mer strömlinjeformad upplevelse, CONNECT
levererar data på effektivast möjliga sätt, samtidigt som högsta
kvalitetsnivå bibehålls. Den allra första produkten som Belkin
lanserade på marknaden var en kabel och vi kan stolt säga att
ända sedan dess har vi skapat anslutningar.
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Skillnaden hos Belkin
• Pionjärer inom teknik och innovation i över 35 år
• Utformad som en mångsidig, slitstark lösning för professionella
arbetsplatser
• Utvecklad ur vår Thunderbolt™ 3 Express Dock HD som fick
utnämningen Best of Innovation Awards Honoree på CES 2018
• Bestående prestanda, kvalitet och slitstyrka säkerställs genom
rigorös testning
• Miljötestning säkerställer att dina enheter är skyddade, även
när förutsättningarna förändras

