UH7230
Base Multiporta Thunderbolt™ 3 com carga

Resolução 4K Dupla ou 5K para Multitarefa com muitas exigências gráficas
Reunindo uma experiência visual verdadeiramente imersiva e avançada com fantásticas velocidades, a base multiporta UH7230
permite ligar dois ecrãs 4K (um DisplayPort e uma porta Thunderbolt™ 3 USB-C) ou um dos mais recentes ecrãs 5K, com cerca de
16 milhões de pixeis mais que uma HDTV. Desfrute da fabulosa resolução, contraste e profundidade de cor, quer esteja a editar
vídeos ou multimédia digital, a trabalhar com gráficos ou a usar uma aplicação que requeira imagens em alta definição.
Velocidade Ultra Rápida para Melhorar a Produtividade
Com a fenomenal largura de banda proporcionada por Thunderbolt™ 3, de até 40 Gbps, transferir um filme em 4K dura menos de
30 segundos. Significa isto que pode transferir ficheiros mais depressa, reduzindo tempos de espera e conseguindo fazer mais no
mesmo espaço de tempo.

Até 85 W de alimentação para Portáteis Mac ou Windows
UH7230 é um hub central intuitivo não só para expandir a conectividade, mas também para carregar o seu portátil e acessórios
USB. Compatível até 85 W de alimentação para portáteis Mac ou Windows.
Até 85 W de alimentação para Portáteis Mac ou Windows
Com o cabo Thunderbolt™ 3 (incluído), a base expande a conectividade até 8 portas, incluíndo áudio, Ethernet Gigabit, DisplayPort,
portas Thunderbolt™ 3 USB-C e USB 3.1 Gen 1 para acomodar as suas mais exigentes necessidades informáticas. Uma porta
Thunderbolt™ 3 é também incluída para ligação em cascata de 5 dispositivos Thunderbolt™ 3 adicionais, como armazenamento de
dados.

A Base Multiporta Thunderbolt 3 UH7230 liga um portátil a portas Ethernet, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen 1, altifalante e microfone
através de um só cabo. A base tudo-em-um disponibiliza um total de 8 portas e está concebida para ligar e desligar de imediato do
seu portátil Thunderbolt 3. A UH7230 é compatível com um monitor Thunderbolt com uma resolução de até 5K (5120 x 2880 a 60
Hz), e uma configuração dupla 4K (4096 x 2160 a 60 Hz) num ecrã DisplayPort, Thunderbolt ou USB-C. A porta Ethernet Gigabit
permite velocidades de ligação à Internet de até um Gigabit (1000 Mbps). Esta base multiporta é também compatível com
Carregamento por USB 2.0, o que significa que UH7230 pode fornecer alimentação equiparada a portáteis Windows ou Mac USB-C
com especificações de Perfil PD de 20 V/4,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A e 5 V/3 A.
A Base Multiporta Thunderbolt™ 3 da ATEN está concebida para criar um ambiente de trabalho moderno, simplificado e produtivo.
Com o cabo Thunderbolt™ incluído, proporciona mais conectividade ao seu portátil MacBook Pro ou Windows e mais capacidade de
carga do que nunca. Tire total partido de Thunderbolt™ 3 e desfrute da geração seguinte de conectividade de uma workstation.
Ideal para profissionais criativos e para os que trabalham com imagens de alta resolução, com muito grafismo, vídeo, e desenhos
CAD, como produtores vídeo, designers gráficos e web, arquitetos e muitos outros.

Caraterísticas
Suporte para o protocolo Thunderbolt 3 (40 Gbps) e USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) através de um só cabo Thunderbolt 3
Ligue até 8 dispositivos a um portátil através de um só cabo Thunderbolt 3 / ligação em sequência de até 5 dispositivos
Thunderbolt adicionais
Suporte para resolução 5K num só ecrã Thunderbolt 3 ou dupla resolução 4K num só ecrã DisplayPort e num ecrã USB-C /
Thunderbolt 3
85 W de alimentação para carregar um portátil Thunderbolt 3 ou MacBook pro ; suporte para a especificação de alimentação
20 V/4,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A e 5 V/3 A para potência de saída
Compatível com dispositivos Thunderbolt mais antigos, através de um adaptador
Porta Ethernet Gigabit
Áudio line-in e line-out
SO suportado: Windows 10 32/64 bit, e OS X Sierra 10.12 e posterior

As portas Thunderbolt 3 do seu computador podem não funcionar corretamente até atualizar um ou mais dos seguintes:
• BIOS
• Firmware Thunderbolt
• Controladores Thunderbolt 3
• Software Thunderbolt 3
As atualizações necessárias variam consoante o seu computador.
Para uma lista atualizada dos computadores afetados, e instruções, visite http://thunderbolttechnology.net/updates
Caso o fabricante que procura não esteja listado no site Thunderbolt, contacte o fabricante.

Especificações
Ligações do
computador

1 Computador Thunderbolt

Ligações do
dispositivo

5 Máx. (através de ligação em cadeia Thunderbolt)

Conectores
Computador

1 x Thunderbolt 3 (USB-C) Fêmea (Preto)

Dispositivo

1 x Thunderbolt 3 (USB-C) Fêmea (Preto)
2 x USB 3.1 Gen1 Tipo A Fêmea (Azul)
1 x USB 3.1 Gen1 Tipo C Fêmea (Preto, apenas dados)

Portas LAN

1 x Ethernet Gigabit Fêmea (Preto)

Entradas de áudio

1 x Entrada Estéreo 3,5 mm Fêmea (Preto)

Saídas de áudio

1 x Saída Estéreo 3,5 mm Fêmea (Preto)

Ficha de
alimentação

1

Saída de vídeo

1x DisplayPort Fêmea
1x Thunderbolt 3 (USB-C) Fêmea

Resolução de vídeo

Vista Individual:
Monitor Thunderbolt 3 (USB-C) - 5K a 60
Monitor USB-C - 4096*2160 a 60
Monitor DisplayPort - 4096*2160 a 60
Vista dupla:
Monitor Thunderbolt 3 (USB-C) ou Monitor USB-C - 4096*2160 a 60
Monitor DisplayPort - 4096*2160 a 60

Consumo de energia

DC20V:8.5A:170WBTU

Conteúdo da
embalagem

1 x Cabo Thunderbolt 3 (USB-C)
1 x Transformador c/cabo de alimentação

Especificações ambientais
Temperatura de
funcionamento

0 - 40 °C

Temperatura de
armazenamento

-20 - 60 °C

Humidade

0 - 80% HR, sem condensação

Propriedades físicas
Caixa

Alumínio

Peso

0.37 kg ( 0.83 lb )

Dimensões (C x L x
A)

22.20 x 8.20 x 2.60 cm
(8.74 x 3.23 x 1.02 in.)

Nota

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