UH7230
Wieloportowa stacja dokująca Thunderbolt™ 3 z funkcją Power Delivery

Podwójna rozdzielczość 4K lub 5K do zaawansowanej grafiki
Połączenie grafiki nowej generacji z niesamowitą prędkością. Stacja dokująca multi-port UH7230 umożliwia podłączenie dwóch monitorów 4K (jeden
port DisplayPort i jeden port USB Thunderbolt ™ 3) lub jednego monitora 5K najnowszej generacji, z prawie 16 milionami pikseli więcej niż w
telewizorze HD. Ciesz się zadziwiającą rozdzielczością, kontrastem i głębią kolorów, niezależnie od tego, czy edytujesz wideo lub media cyfrowe,
projektujesz grafikę, czy używasz dowolnej aplikacji wymagającej obrazów w wysokiej rozdzielczości.
Błyskawiczna szybkość, zwiększająca wydajność
Dzięki fenomenalnej przepustowości Thunderbolt ™ 3, do 40 Gb / s, przeniesienie filmu 4K zajmuje mniej niż 30 sekund. Oznacza to, że możesz
przesyłać pliki szybciej i przeznaczyć oszczędzony czas na inne zadania.

Zasilanie do 85W dla komputerów Mac lub laptopów Windows
UH7230 to intuicyjny centralny koncentrator nie tylko do rozbudowy połączeń, ale także do ładowania laptopa i akcesoriów USB. Obsługuje do 85W
zasilania dla laptopów Mac lub Windows..
Pojedynczy kabel z wieloma funkcjami
Za pomocą pojedynczego kabla Thunderbolt ™ 3 (w zestawie) stacja dokująca pozwala połączyć do 8 portów, w tym portów audio, Gigabit Ethernet,
DisplayPort, Thunderbolt ™ 3 USB-C i USB 3.1 Gen 1, aby sprostać najbardziej wymagającym wymaganiom obliczeniowym. Dostarczony jest także
port Thunderbolt ™ 3, który pozwala łączyć do 5 dodatkowych urządzeń Thunderbolt ™ 3, takich jak pamięć do przechowywania danych.

UH7230 wieloportowa stacja dokująca Thunderbolt 3 łączy laptopa z Ethernetem, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen 1, portami głośników i mikrofonu za
pomocą pojedynczego kabla. Ta stacja dokująca wszystko-w-jednym zapewnia w sumie 8 portów i jest zaprojektowana do natychmiastowego
podłączania i odłączania od laptopa Thunderbolt 3. UH7230 obsługuje pojedynczy monitor Thunderbolt o rozdzielczości do 5K (5120 x 2880 @ 60Hz),
i podwójny do 4K (4096 x 2160 @ 60Hz), konfiguracje wielu wyświetlaczy natomiast na DisplayPort i wyświetlaczach Thunderbolt lub USB-C. Port
Gigabit Ethernet dostarcza sieć internet z prędkością do jednego gigabita (1000 Mb/s). Ta wieloportowa stacja dokująca obsługuje również USB
Power Delivery 2.0, co oznacza, że UH7230 może zapewnić zasilanie poprzez USB-C laptopom z systemem operacyjnym Windows lub Mac ze
specyfikacją profilu PD 20V/4.25A, 15V/3A, 9V/3A i 5V/3A.

Wieloportowa stacja dokująca Thunderbolt™ 3 firmy ATEN jest zaprojektowana do tworzenia uproszczonego i produktywnego obszaru roboczego. Z
dołączonym kablem Thunderbolt™ zapewnia większą łączność z komputerem MacBook Pro lub laptopem z systemem Windows i oferuje więcej
możliwości zasilania niż kiedykolwiek wcześniej. Wykorzystaj pełen potencjał Thunderbolt™ 3 i poznaj łaczność stacji roboczych nowej generacji. Jest
to idealne rozwiązanie dla kreatywnych profesjonalistów oraz dla tych, którzy pracują z obrazami o wysokiej rozdzielczości oraz grafiką, wideo i
rysunkami CAD, takimi jak producenci wideo, graficy i projaktanci stron komputerowych, architekci i wielu innych.

Funkcje
Obsługuje zarówno Thunderbolt 3 (40Gb/s) jak i USB 3.1 Gen2 (10Gb/s) za pomocą pojedynczego kabla Thunderbolt 3
Łączy do 8 urządzeń do laptopa za pomocą pojedynczego kabla Thunderbolt 3 / można podłączyć łańcuchowo do 5 dodatkowych urządzeń
Thunderbolt
Obsługuje rozdzielczość 5K na pojedynczym wyświetlaczu Thunderbolt 3 lub na podwójnym do rozdzielczości 4K za pomocą jednego
wyświetlacza DisplayPort i jednego USB-C / Thunderbolt 3
Uniwersalna dostawa mocy 85W do zasilenia poprzez Thunderbolt 3 laptopa lub komputera Macbook pro ; obsługuje specyfikacje mocy
20V/4.25A, 15V/3A, 9V/3A i 5V/3A dla mocy wyjściowej
Kompatybilna ze starszymi urządzeniami Thunderbolt za pośrednictwem adaptera
Port Gigabit Ethernet
Wejście i wyjście liniowe audio
Obsługuje systemy operacyjne: Windows 10 32/64 bit i OS X Sierra 10.12 later

Porty Thunderbolt 3 mogą nie działać poprawnie dopóki nie zaktualizujesz jednego lub kilku z nastepujących elementów na swoim komputerze:
• BIOS
• firmware Thunderbolt
• sterowniki Thunderbolt 3
• oprogramowania Thunderbolt 3
Wymagane aktualizacje będą się różnić w zależności od komputera.
Aby uzyskać aktualną listę komputerów i instrukcji odwiedź http://thunderbolttechnology.net/updates.
Jeśli twój producent nie jest wymieniony na stronie internetowej Thunderbolt, skontaktuj się z producentem.

Specyfikacje
Połączenia
komputera

1 Thunderbolt Computer

Połączenia
urządzenia

5 Max. (via Thunderbolt Daisy-chaining)

Złącza
Komputer

1 x Thunderbolt 3 (USB-C) Female (Black)

Urządzenie

1 x Thunderbolt 3 (USB-C) Female (Black)
2 x USB3.1 Gen1 Type-A Female (Blue)
1 x USB3.1 Gen1 Type-C Female (Black)

Porty LAN

1 x Gigabit Ethernet Female (Black)

Wejścia audio

1 x 3.5mm Stereo Input Female (Black)

Wyjścia audio

1 x 3.5mm Stereo Output Female (Black)

Gniazdo zasilania

1

Wyjście wideo

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

Rozdzielczość
wideo

Single View:
Thunderbolt 3 (USB-C) Monitor - 5K@60
USB-C Monitor - 4096*2160@60
DisplayPort Monitor - 4096*2160@60
Dual View:
Thunderbolt 3 (USB-C) Monitor or USB-C Monitor - 4096*2160@60
DisplayPort Monitor- 4096*2160@60

Pobór mocy

DC20V , 170W

Package Contents

1 x Thunderbolt 3 (USB-C) Cable
1 x Power Adapter w/ AC power cord

Środowiskowe
Temperatura
robocza

0–40°C

Temperatura
przechowywania

-20–60°C

Wilgotność

0–80% RH, Non-condensing

Właściwości fizyczne
Obudowa

Aluminum

Masa

0.37 kg ( 0.83 lb )

Wymiary(D x S x
W)

22.20 x 8.20 x 2.60 cm
(8.74 x 3.23 x 1.02 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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