PRODUKTIVITEIT

Profiteer van USB-C-connectiviteit
USB-C-adapter en -hub
USB-C-poorten kunnen meerdere functies met slechts
één kabel uitvoeren, van het opladen van apparaten tot
gegevensoverdracht met hoge snelheid, synchroniseren
van foto’s en muziek, en uitvoer voor 4K-video.
Kensington heeft de CA1000 USB-C- naar USB-A-adapter en CH1000 USB-C-hub
met 4 poorten geïntroduceerd om gemakkelijk een USB-C-apparaat met bestaande
accessoires te integreren.

CA1000 USB-C- naar
USB-A-adapter

CH1000 USB-Chub met 4 poorten

K33992WW

K33995WW

•• SuperSpeed-gegevensoverdracht—de adapter ondersteunt met USB
3.1 generatie 1 technologie overdrachtssnelheden tot 5 Gbps, wat
10 keer sneller is dan USB 2.0. Ook kunnen foto’s en muziek sneller
worden gesynchroniseerd.

•• SuperSpeed-gegevensoverdracht—met gebruik van USB 3.1 generatie
1 technologie ondersteunt de hub overdrachtssnelheden tot 5 Gbps,
wat 10 keer sneller is dan USB 2.0.

•• Ondersteunt tot 3A opladen - adapter ondersteunt opladen tot 3
Amps. Dit is afhankelijk van het hostapparaat dat is geconfigureerd
om voeding van USB-C te leveren..

•• 1 USB-C-poort—biedt een poort voor aansluiting van een
USB-C-accessoire, zoals een smartphone of tablet, waardoor
gebruikers optimaal gebruik kunnen maken van de beperkte
poortbeschikbaarheid op een hostapparaat.

•• Plug & Play—de adapter kan gewoon in het apparaat worden
gestoken, waarna deze automatisch klaar is voor gebruik, zonder een
extra voedingsbron of stuurprogrammadownloads.

•• 3 USB-A-poorten—breiden de productiviteitsmogelijkheden van
een apparaat uit door traditionele USB-apparaten, zoals een muis,
toetsenbord of USB-stick, op een van deze poorten aan te sluiten.

•• USB-C reversible connector—gebruikers kunnen de connector in beide
richtingen in de USB-C poort plaatsen, waardoor de frustratie die zich
bij standaard USB-poorten vaak voordoet uitblijft.
•• Uitstekende constructie—halogeenvrij materiaal biedt betere
preventie tegen oververhitting en is milieuvriendelijk terwijl de
connector met metalen bestanddelen versterkt is en niet per ongeluk
kan worden verbogen.

•• Plug & Play—de uitbreidingshub kan gewoon in een apparaat worden
gestoken,waarna het apparaat automatisch klaar is voor gebruik,
zonder een extra voedingsbron ofstuurprogrammadownloads
•• Compact ontwerp—door de kleine voetafdruk zeer draagbaar,
zodat gebruikers deze gemakkelijk kunnen meenemen wanneer ze
onderweg zijn.
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