
Functies en voordelen:
• Universele compatibiliteit – werkt met elke laptop die is voorzien van USB-C of

Thunderbolt 3, en ondersteunt de besturingssystemen Windows, Mac en Chrome

• USB-C pass-through charging – sluit de USB-C oplader van uw laptop aan op het
dock voor pass-through opladen van de laptop, of voorzie het dock en de aangesloten
apparaten van stroom via de accu van de laptop als u onderweg bent

• Voorzien van twee video-poorten voor het aansluiten op een externe monitor, tv of
projector via HDMI (4K@30Hz) of via VGA Full HD (1920x1080p)

• Voorzien van 3 USB-poorten voor meer connectiviteit en een betere productiviteit: 2
USB 3.0-poorten (tot 5Gbps) en een extra USB-C poort (tot 5 Gbps)

• Ingebouwde laadhub zorgt ervoor dat het dock mobiele accessoires (tot 2,4A) van
stroom kan voorzien, ook wanneer het niet als dock wordt gebruikt – waardoor extra
stroomadapters onderweg niet meer nodig zijn

• Gigabit-ethernetpoort voor een betrouwbare 1 Gbps bekabelde netwerkverbinding

• Het dock wordt aangesloten via 20,5cm lange USB-C-kabel. Na gebruik kan de kabel in
het dock worden opgeborgen

• Compact ontwerp past in rugtas of laptopdraagtas

De hedendaagse professional werkt op verschillende plekken en met een combinatie van oude en nieuwe technologieën. 

Met het Kensington SD1600P USB-C Mobiele Dock met Pass-Through Charging kunnen gebruikers hun desktop-setup 

uitbreiden met een full HD (VGA)- of 4K (HDMI)-beeldscherm en hun favoriete USB-accessoires aansluiten via de twee 

USB 3.0-poorten. Zowel op een moderne werkplek als in een vergaderruimte blijven gebruikers van het SD1600P Dock 

productief en van stroom voorzien dankzij pass-through opladen voor accessoires. Op basis van USB-C-technologie en 

Power Delivery 3.0 kunnen gebruikers vertrouwen op een betrouwbare aansluiting op laptop, MacBook of Chromebook in 

de wetenschap dat zij met het SD1600P Dock tegelijkertijd hun werkruimte kunnen aansluiten, hun favoriete accessoires 

kunnen gebruiken en hun apparaten kunnen opladen.

Het veelzijdige mobiele dock 
SD1600P USB-C Mobile 4K Dock with Pass-Through Charging

Compatibiliteit
• Windows 7, 8.1 en 10
• macOS 10.12 of later
• Chrome OS 44 en hoger
• USB-C en Thunderbolt 3

SD1600P USB-C Mobile 4K Dock with 
Pass-Through Charging
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USB 3.0 5Gbps USB-C 
met 15W
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