USB 3.0 Type C
Multiport Adapter
Dành cho thiết bị di động

Kết nối thông minh hơn
Bộ chia USB 3.0 đa năng của Sharkoon, sẽ mở rộng kết nối cho các
thiết bị có cổng USB Type C. Nó
cho phép nhiều thiết bị bổ sung
khác nhau, với các chuẩn kết nối
khác nhau có thể được sử dụng
với thiết bị chính, như những thiết
bị ngoại vi sử dụng chuẩn USB
Type A hoặc kết nối HDMI. Bộ chia
đa năng có sẵn hai màu Bạc và
Xám trầm để cho bạn lựa chọn.

Đặc biệt phát triển thành
cho Tablets

Sẵn sàng cho
tính năng

On-The-Go

Bộ chia USB 3.0 Type C hỗ trợ cả cho những thiết bị
On-The-Go (OTG). Do đó, những thiết bị ngoại vi như bàn
phím và chuột, đồ có thể được kết nối và sử dụng cùng với
tablet hoặc smartphone. Bộ chia đa năng USB 3.0 Type C rất
nhỏ gọn để bạn có thể cất gọn vào túi. Ngoài những chiếc PC
phổ biến với cổng kết nối Type C, bộ chia còn hỗ trợ cả
những thiết bị notebooks, MacBook, cũng như những chiếc
tablet chạy Chrome OS.

Sạc thiết bị
khi đang sử dụng bộ chia

Cung cấp
công suất
lên đến

60 W

Bộ chia đa năng USB 3.0 Type C mở rộng sự linh hoạt của các thiết bị có kết nối USB Type C,
bằng cách cung cấp ba cổng USB Type A, một khe đọc thẻ SD/MMC, và một cổng HDMI hỗ
trợ xuất hình ảnh 4K ở 30Hz, và một cổng sạc USB 3.0 Type C. Thông qua bộ chia, bạn vừa có
thể kết nối với nhiều thiết bị khác nhau, vừa có thể sạc thiết bị chính thông qua cổng sạc với
nguồn vào lên đến 60 Watts.

Ngoại hình cao cấp
Bộ chia đa năng USB 3.0 Type C được làm từ
nhôm anode chống xước, không chỉ có độ bền
cao, khả năng chống giật và tản nhiệt hiệu quả,
mà còn cung cấp một ngoại hình đẹp và cao cấp
cho sản phẩm.
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Thông số kỹ thuật
USB 3.0 Type C
Multiport Adapter
Thông tin cơ bản

 Các phiên bản sẵn có
 Loại hình
 Giao diện

Silver, Dark Grey
External
3x USB 3.0
1x HDMI
1x Micro SD/MMC
1x Cổng sạc USB Type C
 Tốc độ truyền dữ liệu tối đa
5 Gbit/s
 Giắc kết nối
USB 3.0
 Chiều dài dây cáp
13.5 cm
 Chất liệu
Nhôm
 Chip
VIA VL102 & VL817, Parade
PS176HDM, Genesyslogic
GL3224
 Trọng lượng bao gồm dây cáp 61 g
 Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 98.5 x 43 x 15 mm
Windows 7/8/10, Mac OS X
 Hệ điều hành được hỗ trợ
10.4 & các hệ điều hành mới hơn

Gói sản phẩm bao gồm

 USB 3.0 Type C Multiport Adapter
 Hướng dẫn sử dụng
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