Adaptador Universal para Vários Monitores
K33974EU

O adaptador para vários monitores da Kensington permite-lhe expandir as suas opções de visualização e
adicionar um ecrã secundário ao seu portátil, ultrabook, tablet com Windows 8, MacBook ou outro computador
Apple. Permite que um monitor secundário aumente a sua produtividade ou lhe dê confiança mostrando-lhe que
se pode ligar a qualquer projector ou ecrã de TV através de uma única USB. Para uma conectividade imediata e
uma excelente qualidade de imagens entre o portátil e o monitor adicional, o adaptador universal para vários
monitores da Kensington utiliza uma ligação USB 3.0 SuperSpeed.
0.16kg

Informação Embalagens de Varejo
182mm
168mm
26mm
0.25kg
UPC#
5028252365444
Quantidade Unidade
1

Os estudos comprovam que a utilização de vários monitores pode aumentar a produtividade até 50%. As tarefas
comuns como copiar e colar melhoram consideravelmente, com menos erros, graças ao facto de não ter de se
fazer malabarismos ou tabulações entre as janelas abertas num só monitor. O adaptador para vários monitores da
Kensington simplifica a adição do monitor extra. Basta ligar uma extremidade ao monitor e a outra extremidade à
porta USB do seu portátil ou ultrabook. O adaptador universal para vários monitores também pode ser utilizado em
projectores ou ecrãs HDTV, utilizando o adaptador DVI-VGA incluído, que permite a apresentação em qualquer
dispositivo com resolução até 2048x1152 píxeis ou 1080p para reprodução de vídeo. A utilização de USB significa
que é universalmente compatível com qualquer marca ou modelo, incluindo ultrabooks. Precisa apenas de uma
USB para adicionar outra opção de apresentação.

Características
• Ligue todos os monitores adicionais ao seu portátil ou ultrabook através de USB
• Suporta o MAC OSX desde a versão V10.6 (Leopard) até aos mais recentes lançamentos do Mountain Lion

Mestre informações sobre o Caso

• A USB 3.0 garante a transmissão em sequência rápida e excelente qualidade de imagens

185mm
165mm
210mm
1.46kg
UPC#
5028252365451
Quantidade Unidade
5

• A USB 3.0 é dez vezes mais rápida do que as ligações USB padrão
• Universalmente compatível com qualquer marca ou modelo de portáteis ou ultrabooks com USB
• Gráficos de alta definição superiores que suportam resoluções até 2048x1152
• Suporta a ligação a monitores, projectores e a ecrãs HDTV
• Inclui adaptador DVI-VGA para maior flexibilidade

Informações sobre Envio
• Alimentado pela porta USB do portátil — não é necessária alimentação externa
1

• Instalação fácil e actualizações de controladores DisplayLink

• Melhor para PCs de secretária, Portáteis, Ultrabooks • Conectividade Com fios
• Cor Preto
• Resolução máxima do vídeo 1920 x 1080 (1080P) or
2048 X 1152
• Compatibilidade macOS 10.6, macOS 10.7, macOS
10.8, Vista, Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, XP
• Ligações Adaptador DVI-I > VGA, Micro USB , Saída
VGA
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