Mantenha-se
produtivo mantendo,
em simultâneo, a
sua área de trabalho
desimpedida

Replicador de portas III
de alta velocidade
Estação de ancoragem
de 120 W

Com a capacidade de anexar até seis dispositivos
USB em simultâneo, juntamente com as portas HDMI,
Display Port e Ethernet Rápida GigaLAN, o Replicador
de Portas III de alta velocidade da Toshiba proporciona
uma conetividade abrangente e um desempenho
surpreendentemente rápido ao seu portátil – sem a
utilização de cabos. Basta ligar o computador e desfrutar
de acesso imediato a todos os seus periféricos, desde
impressoras, armazenamento e ecrãs até teclados, ratos
e fontes de alimentação. É a forma perfeita de se manter
produtivo e manter, em simultâneo, a sua área de
trabalho exatamente como pretende.
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Replicador de portas III
de alta velocidade

Estação de ancoragem de 120 W
Mantenha-se produtivo mantendo,
em simultâneo, a sua área de
trabalho desimpedida

Principais funcionalidades

•
•
•
•
•
•

Ancoragem com um clique
Porta digital dupla
Porta Ethernet GigaLAN
4 portas USB 3.0
2 portas USB 2.0
Ranhura para cadeado Kensington

Número(s) PA:

PA5116E-2PRC (Reino Unido), PA5116E-3PRP (União Europeia)

Modo de vídeo compatível:

Modo Espelho, Modo Expandido, Ecrã principal

Interface de vídeo:

VGA, DVI-D, HDMI, Display Port

Interface de áudio:

Saída de microfone e de linha

Outra interface:

USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 4

LAN:

GigaLAN

Caraterísticas adicionais:

Cadeado Kensington®

Fonte de alimentação:

120 W (2 pinos)

Cores:

Preto

Compatibilidade:

Tecra A40-C, A40-D, A50-A, A50-C, A50-D, A50-E, Z40-A, Z40-B, Z40-C, Z40t-C, Z50-A, Z50-C,
Z50-D, Z50-E, Portégé A30-C, A30t-C, A30-D, R20-A, Z30-A, Z30-B, Z30-C, Z30t-C, Z30-E

Conteúdo da caixa:

Bloqueio de equilíbrio, Manual do Utilizador, Folheto de Garantia, transformador CA, Cabo de
alimentação (incluído na versão do Reino Unido)

Dimensões (mm):

380.9 x 149 x 31.5 mm

Peso (g):

720 g

Cor:

Preto
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