Dynabook
Estação de ancoragem USB-C™
Um cabo – todas as possibilidades
A estação de ancoragem para o portátil Dynabook é uma
escolha excelente para a configuração da sua casa ou
escritório. Suporta até três ecrãs e quatro dispositivos USB
3.0 simultaneamente – pode ligar, partilhar e criar com
facilidade. Com o mínimo de confusão de cabos e o
máximo de conveniência, a Ancoragem USB-C™ ajuda-o a
superar todas as tarefas. A ancoragem também funciona
como um carregador, por isso, quando precisar de
trabalhar em viagem, apenas tem de ligar o portátil
sabendo que o seu dispositivo está completamente
carregado.

Suporte para até
três ecrãs na
perfeição

Uma ligação de cabo
para periféricos

Carrega o portátil
ligado (suporta até
65 W)

emea.dynabook.com/accessories
As especificações de design e as cores dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e podem diferir das apresentadas. Erros e omissões excluídos.

Ranhura de bloqueio
de segurança

Estação de ancoragem USB-C™
Especificações
Referência
Ligação a PC
Resolução

PA5356E-1PRP
1x USB Type-C™
Ecrã único – até 3840 x 2160 @30 Hz por DP ou HDMI®
Ecrã duplo - até 1920 x 1080 @60 Hz
Ecrã triplo - até 1920 x 1080 @30 Hz

Interface de vídeo

1x HDMI®, 1x DisplayPort™, 1x VGA

Interface de áudio

1x headphone/microphon1 tomada combinada de auscultador/microfonee combo jack

Outras interfaces
LAN
Caraterísticas adicionais
Modo de vídeo compatível

2 portas USB Type-C™ (uma para ligação com PC), 4 portas USB 3.0s (2 USB 3.1 de 2.ª Geração à frente,
suporta carregamento BC 1.2; 2 USB 3.1 de 1.ª Geração atrás), 1 ranhura para cartão SD, 1 ficha DC-IN
Gigabit LAN (10/100/1000 BASE-TX Ethernet)
Botão de ligar/desligar, ranhura de bloqueio de segurança, suporta DisplayPort++
Apenas ecrã PC, Modo duplicado, Modo expandido, Apenas segundo ecrã

Fonte de alimentação

100W (20V DC, 5A)

Requisitos do sistema

Um computador com uma porta USB Type-C™ que suporta saída de vídeo e fornecimento de energia

Conteúdos da embalagem
Dimensões
Cor

Ancoragem Dynabook USB-C™, cabo USB Type-C™ (1 m), transformador CA e cabo de alimentação
(UE/Reino Unido), Guia de Iniciação Rápida, Folheto de garantia
234 (L) x 84.4 (W) x 30 (H)mm
Preto

HDMI®

VGA

USB 3.1

Alimentação

DisplayPort™

Gigabit
LAN
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USB Type-C™

