UH3233
Mini stacja dokująca USB-C Dual-HDMI

ATEN UH3233 firmy ATEN jest mini stacją dokującą USB-C Dual-HDMI, która przekształca twoje urządzenie USB-C w dwumonitorową
stację roboczą. Urządzenie jest zgodne z najnowszymi specyfikacjami USB 3.1 Typ-C i obsługuje tryb podwójnego wyświetlania.
UH3233 może przesyłać sygnał wideo z urządzenia źródłowego do dwóch monitorów, dzieląc transmisję wideo na dwa ekrany za
pomocą pojedynczego kabla przy zachowaniu wysokiej jakości dla rozdzielczości do 1080p.
UH3233 wykorzystuje połączenia USB-C, aby zapewnić niezawodne i bardzo szybkie przesyłanie danych. Można do niego podłączyć
do 128 dodatkowych urządzeń peryferyjnych, w tym urządzeń Dual HDMI i USB 3.1 Gen1. Smukła i lekka konstrukcja modelu
UH3233’s sprawia, że idealnie nadaje się ono do maksymalizacji przestrzeni roboczej i podczas podróży służbowych.

Funkcje
Zgodna z USB 3.1 Gen1
Łączy komputer z dwoma monitorami HDMI z wyjściem Dual-View
Obsługuje rozdzielczości 4K (UHD) za pośrednictwem jednego wyjścia wideo*
Obsługuje jednocześnie dwa wyjścia wideo do 1920 x 1080**
Port USB 3.1 Gen1 z szybkością transferu danych do 5 Gb/s
Plug and Play – nie są potrzebne żadne sterowniki ani zewnętrzny zasilacz
Współpracuje z wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi: Windows®, OS X® oraz iPad Pro***
*Od 7 generacji procesorów Intel Core Processor (Kaby Lake). Aby wyjście wideo z pomocą portu USB-C działało niezbędna
jest obsługa trybu DisplayPort Alternate (DP Alt).
**Aby działała funkcja Dual-View, karta graficzna komputera musi obsługiwać technologię MST. Komputery Mac obsługują
tylko wyjścia pojedynczego widoku.

Specyfikacje
Połączenia
komputera

1

Złącza
Komputer

1 x USB-C Female (Black)

Urządzenie

1 x USB3.1 Gen1 Type-A Female (Blue)

Wyjście wideo

2 x HDMI Female (Black)

Diody LED
Zasilanie

1 (Blue/Orange)

Rozdzielczość
wideo

Single View:
HDMI - 3840*2160@30*
Dual View:
HDMI - 1920*1200@60**
* For video output to work through a USB-C port, it must support DP Alt Mode.
**For Dual-View to work, a computers graphics card must support MST technology. Mac computers
only support single-view output.

Pobór mocy

DC5V:2W:29BTU

Package
Contents

1 x 1m USB-C Cable

Środowiskowe
Temperatura
robocza

0–40°C

Temperatura
przechowywania

-20–60°C

Wilgotność

0–80% RH, Non-condensing

Właściwości fizyczne
Obudowa

Plastic

Masa

0.10 kg ( 0.22 lb )

Wymiary(D x S x
W)

9.37 x 9.30 x 2.68 cm
(3.69 x 3.66 x 1.06 in.)

Uwaga

Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary
szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.
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