UH3235
Mini Base USB-C 4K com Passagem de Alimentaçao

Compatibilidade extensa
UH3235 é compatível com todos os seus dispositivos USB-C que tenham saída vídeo (modo DP ALT), incluindo portáteis, MacBook, smartphone,
iPad Pro, e até a sua consola de jogos.
Design fino, que cabe num bolso
O design fino da UH3235 permite que caiaba num bolso e prolonga a experiência da sua consola de jogos, tornando-a verdadeiramente portátil.
Coloque-a na mala e leve-a durante visitas a familiares e férias, para desfrutar de um ecrã maior para jogar em qualquer lugar.

Experiência idêntica à de um PC no seu Telefone
Tenha uma experiência idêntica à de um PC com o modo Samsung DeX. UH3235 está conforme ao modo DeX, o que significa que pode usar o seu
smartphone como um PC para trabalhar, ver e jogar sem interrupções. Irá mudar a forma como faz multitarefas e usa as aplicações do dia-a-dia.
Saída vídeo HMDI 4K
Suporte para resoluções máximas de até 4K a 30 Hz para TVs 4K ou monitores ultra panorâmicos e de jogos. Desfrute dos seus jogos num ecrã
maior no modo TV para ainda mais diversão.

Carregamento a 60 W por Power Delivery
Os 60 W passagem de alimentação USB-C carregam os seus dispositivos USB C* e aguentam atém os mais exigentes dispositivos de jogos e discos
rígidos externos.
*Para carregar a Switch, é necessário o transformador CA original.

Caraterísticas
UH3235 é uma mini base multifuncional 4-em-1 com uma porta USB 2.0 Tipo-A, USB 3.1 Gen 1 Tipo-A, HDMI e USB-C DC-in. Com a sua vasta
compatibilidade, UH3235 pode suportar diferentes sistemas operativos como PC, Mac, iPad Pro, Smartphone Android, e consola de jogos USB-C.
HDMI suporta uma saída vídeo ultra nítida até 4K (3840 x 2160 a 30 Hz) que proporciona aos utilizadores maior prazer a ver vídeos, jogar ou
trabalhar a partir de casa. UH3235 é também compatível com Passagem de Alimentação USB-C até 60 W, o que significa que pode alimentar o seu
dispostivo através de um transformador USB-C PD com as especificações de perfil PD de 5 V, 9 V, 15 V, 20 V.
Para além disso, a porta integrada USB 3.1 Gen 1 Tipo-A é compatível com transferências de dados até 5 Gbps, para acesso ininterrupto a uma
unidade flash USB. A porta USB 2.0 Tipo-A é para ligação de teclado/rato e pode também evitar interferência de sinal.
Com um design altamente portátil e leve, os utilizadores podem levar consigo a UH3235 e manter as capacidades de ligação necessárias apenas
com um cabo. Uma solução perfeita para maximizar a funcionalidade para o seu dispositivo inteligente.

Uma mini base USB-C multifuncional para portátil, smartphone e Consola de Jogos USB-C
Suporte para USB Power Delivery 2.0 para carregar até 60 W (necessário transformador USB-C PD adicional)
Suporta resoluções 4K - até 3840 x 2160 a 30 Hz
Suporte para modo Samsung DeX ou Huawei Desktop
Design leve e de tamanho igual a um cartão - Design estiloso e ultra mini, para fácil transporte
Especificações
Ligações do
computador

1

Comprimento
do cabo

50 cm

Conectores
Computador

1 x USB-C Fêmea (Preto)

Dispositivo

1 x USB 2.0 Tipo A Fêmea (Preto)*
1 x USB 3,1 Gen 1 Tipo-A Fêmea (Azul)**
*Suporte para um máximo de 5 V, 0,3 A de saída
**Suporte para um máximo de 5 V, 0,7 A de saída

Saída de vídeo

1 x HDMI Fêmea (Preto)

Energia

1 x USB-C DC-in Fêmea*
*Suporte para Power Delivery 2.0 para carregar até 60 W, perfis de alimentação incluem 5 V, 9 V, 15 V, 20 V
(necessário transformador USB-C PD adicional)
*Para carregar dispositivos moveis, recomendamos a utilização de um Transformador USB-C PD acima de 25 Watt
com certificação Limited Power Source (LPS).

Resolução de
vídeo

3840 x 2160 a 30 Hz

Consumo de
energia

5 V BTU
7,5 W BTU

Requisitos do
Sistema

• Windows 10 e superior, computador com USB-C e modo DP Alt*
* Com Processador Intel Core de 7ª Geração (Kaby Lake) e posterior. Para mais informações acerca da geração CPU:
https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html
• Mac OS X 10.12 e superior, computador com USB-C

• Android 8.0 e superior, smartphone com USB-C e modo DP Alt**
**Apenas Samsung e Huawei são compatíveis com o funcionamento idêntico ao de um PC, os outros são apenas
compatíveis com o modo de espelho. Para uma lista com os dispositivos móveis compatíveis, consulte o manual do
utilizador de UH3235.
• iOS 12.1 e superior, iPad Pro 3ª geração (2018)***
*** Para uma melhor experiência HID, recomenda-se o iPad OS 13 e posterior.
Especificações ambientais
Temperatura de
funcionamento

0 - 40 °C

Temperatura de
armazenamento

-20 - 60 °C

Humidade

0 - 80% HR, sem condensação

Propriedades físicas
Caixa

Plástico

Peso

0,05 kg (0,11 lb)

Dimensões (C x
L x A)

9,30 x 7,00 x 1,50 cm
(3,66 x 2,76 x 0,59 pol.)

Nota

Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são
expressas no formato CxLxA.

Diagrama

