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SD7000 Dual 4K Surface Pro dockningsstation 

Artikelnummer: K62917EU
UPC-kod: 8589662917

Nu finns den ultimata dockningslösningen för Surface Pro. Med hjälp av SD7000 Dual 4K Surface Pro dockningsstation, 
kan användarna utöka  skrivbordsuppsättningen, och inkludera två externa bildskärmar, koppla in dessa till ett 
kabelanslutet nätverk och USB-tillbehören, samt placera Surface Pro upprätt eller liggande. Enheten bygger på 
Microsofts patentskyddade Surface Connect-teknik med vars hjälp användarna tryggt kan ansluta sig till en smidig 
dockningsstation och upplevelse av laddning som är snygg och fungerar bra, tar liten plats på skrivbordet och har rena 
linjer. Dockan erbjuder tillvalet av en låsmodul som skyddar Surface Pro, SD7000 är en docka av högsta klass för att 
säkra och skapa effektiva skrivbordslösningar för framtiden.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

• Konstruerad exklusivt för Surface Pro för att erbjuda smidig laddning och synkronisering

• Ledade gångjärn gör att användaren bekvämt kan placera Surface Pro upprätt som en bildskärm eller lägga 
ner den med en perfekt bordsvinkel för målning, ritning eller redigering av foton

• Mångsidiga videoanslutningar erbjuder utmatningsalternativ till externa bildskärmar via HDMI och 
DisplayPort multi-mode (en 4K-bildskärm vid 3840 x 2160@60Hz eller två 4K-skärmar vid 3840 x 
2160@30Hz)

• 5 USB-portar – utökar produktivitetsfunktioner via 4 USB 3.0-portar (upp till 5 Gbps, 5V/0,9A) och 1 USB-C-
port för datasynkronisering (endast upp till 5Gbps-data, 5V/3A)

• Magnetisk anslutning för Surface Pen – pennan finns hela tiden på plats och är redo att användas  

• Tillbehör låsmodul skyddar Surface Pro och avskräcker från stöld (K62918WW)

• Gigabit Ethernet-port erbjuder en pålitlig  kabelansluten nätverksanslutning på 1Gbps

• 3,5mm kombinationsljudport för hörlurar eller mikrofontillbehör

• Kensington Security Slot skyddar dockan genom en enkel implementering av ett kabellås
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Teknisk specifikation

SYSTEMKRAV

• System som stöds 

 { Surface Pro (2017) och Surface Pro 4

• Operativsystem som stöds

 { Windows 10

• Plug & Play 

 { Ja

VÄRDANSLUTNING

• Värd för dockningskontakt: Integrerad ytkontakt för dockning och laddning av Surface Pro

VIDEOANSLUTNINGAR

• Videokontakter 

 { DisplayPort ++ v1.2

 { HDMI v2.0 

• Maximal upplösning stöds

 { En bildskärm: 4K @ 60Hz

 { Dubbla skärmar: 4K @ 30Hz

USB-ANSLUTNINGAR

• Alla portar: Stöder upp till 5 Gbps överföringshastighet

• USB-C 3.1 Gen 1 portar (5V/3A): En

• USB-A 3,0-portar (5V/0,9A): Fyra

NÄTVERKSANSLUTNINGAR

• Ethernetport: RJ45 • Kompatibla ethernethastigheter: 10/100/1000 Mbps

LJUDANSLUTNINGAR

• Ljudkontakter: 3,5 mm kombinationsljudport • Ljudkanaler som stöds: Stereo LR

STRÖM OCH MILJÖ

• Nätadapterbetyg: 90W (15V/6A) • Driftstemperatur: 0 till 50 °C  

• Förvaringstemperatur: -18 till 60° C

• Relativ fuktighet: 20 % till 80 % icke-kondenserande

MATERIALSPECIFIKATIONER

• Yttre 

 { hölje: PC ABS med struktur

 { Armar: zinklegering, krom 

• Undersida 

 { Metallbasplatta: plåt

• Produktfärg

 { PMS cool grey  och ljus krom klass 1
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PRODUKTENS MÅTT

• Dockningsvagga för Surface Pro

 { Bredd: 311 mm

 { Djup: 52 mm

 { Höjd: 205 mm 

• Enhetens vikt: 3,27 kg  

• Plats på skrivbordet: 4 082 cm2

• Bas

 { Bredd: 250 mm

 { Djup: 163 mm

 { Höjd: 32 mm 

• Höljets färg och material: PMS Cool Gray 6c, PC ABS

FÖRPACKNINGENS STORLEK

• Förpackningens stil: Brun låda 

• Förpackningens storlek 

 { Bredd: 393 mm 

 { Djup: 162 mm 

 { Höjd: 327 mm

• Förpackningens vikt: 4,5 kg 

• Masterkartong: 2 st

 { Bredd: 792 mm 

 { Djup: 330 mm 

 { Höjd: 660 mm 

• Förpackningens innehåll

 { SD7000 Surface Pro Dock

 { Strömförsörjning

 { Bruksanvisning

 { Garantikort

 { K62197NA innehåller elkabel för USA

 { K62197EU innehåller en elkabel för Storbritannien 
och en elkabel för EU

 { K62197AU innehåller en elkabel för Australien

URSPRUNGSLAND, FÖRORDNINGAR OCH GARANTI

• Ursprungsland: Kina

• Certifieringar och överensstämmelse: FCC, IC, CE EMC, 
RCM, VCCI, CCC, BSMI, KC, EAC, UkrTEST, NOM, RoHS, 
HLK, ACCO RSL, konstruerat för Surface

• Garanti: 3 års begränsning – gäller hela världen

ANDRA FUNKTIONER OCH SPECIELLA UPPGIFTER

• Kensington Security Slot

• Valfritt låspaket (ingår ej – K62918WW)

• Magnetisk pennhållare för Surface
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