UH4000C Concentrador e carregador USB 3.0 de 4 portas
Alargue o horizonte do seu dispositivo

K39122EU

0.07kg

Com as portas USB sendo cada vez mais raras nos portáteis, um concentrador externo pode ser a solução para
manter um nível de produtividade ideal. O UH4000C Concentrador e carregador USB 3.0 de 4 portas e carregador
garante que possa ligar todos os periféricos de secretária ao seu portátil, bem como carregar rapidamente o seu
smartphone ou tablet. Com tecnologia USB 3.0, cada uma das quatro portas suporta velocidades de transferência
ultra-rápidas para que possa trabalhar de forma mais eficiente. As portas também funcionam como carregadores,
garantindo que nunca fica sem bateria nos seus dispositivos favoritos. Com 3 A, pode utilizar qualquer uma das
portas para carregar rapidamente um tablet e um smartphone ou qualquer outra combinação de dispositivos de
baixo consumo energético. Por não ser necessário transferir controladores, basta introduzir o cabo USB no seu
portátil, ligar o cabo de alimentação e está pronto a usar.

Informação Embalagens de Varejo
136mm
126mm
44mm
0.35kg
UPC#
5028252591515
Quantidade Unidade
1

Características
• Adicione 4 portas USB para expansão simples do dispositivo
• USB 3.0 para velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps, 10 vezes mais rápido que USB 2.0
• Estão disponíveis 3 A para carregamento rápido de smartphones e/ou tablets quando o concentrador está ligado
a uma tomada de parede para fonte de alimentação externa
• Instalação Plug & Play sem ser necessário transferir controladores

Mestre informações sobre o Caso
195mm
177mm
148mm
2.00kg
UPC#
5028252591591
Quantidade Unidade
5

• Compatível com sistemas com Windows® 8.1/8/7/Vista/XP ou com Mac® OS X 10.6 ou posterior
• As portas de carregamento estão em conformidade com a norma USB BC 1.2 e são compatíveis com
dispositivos BC 1.2 como iPad® de 4.ª geração, iPad Air™ e iPad mini (verifique as especificações do seu
dispositivo)

• Cor Preto

Informações sobre Envio
1
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