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HP ENVY USB-C-hubb

Slimmad och lätt resedocka för anslutning av tillbehör
överallt.

Res med lätt packning och förbli produktiv överallt med denna hubb med flera portar som gör det enkelt att ansluta
tillbehör och hålla den bärbara datorn laddad med pass-through-port. Detta användbara verktyg för resan har flera
portar och är mindre än de flesta mobiltelefoner . Använd för smidig anslutning av tillbehör till HP-datorn överallt.

Lätt och mobil
This multi-port hub measures
in at an ultra-slim 0.89 x 10 x
2.84 cm and weighs just 0.09
lbs / 42 g making it easy to take
with you wherever you go.

En port för laddning och
anslutning
Anslut hubben till den bärbara
datorns USB-C-strömport för
passthrough-laddning upp till
90W .

Bli mer produktiv
Utöka produktiviteten med två
USB-A-portar och en HDMI 2.0-
port med stöd för en skärm
med en upplösning på upp till
4K.

Snygg, genomtänkt design
Design med snygg
aluminiumfinish och undersida i
gummi som gör att den ligger
stadigt på skrivbordet.
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HP ENVY USB-C-hubb

Höjdpunkter

Snygg, genomtänkt design
Design med snygg aluminiumfinish och undersida i gummi som gör att den ligger stadigt på skrivbordet.

Noga testad Stabil funktion.
Noga testad  för att fungera tillsammans med HPs bärbara datorer med USB-C™ laddningsportar.

Täckning som ger dig ro
Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på två år.
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HP ENVY USB-C-hubb

Kompatibilitet Compatible with HP Laptops with USB-C™ charging port.

Produktmått 170 x 28 x 9 mm

Vikt 0,038 kg; Förpackat: 0,16 kg
0,09 lb; Förpackat: 0,44 lb

Garanti HP 2 års begränsad standardgaranti

Medföljer HP ENVY USB-C hubb; Dokumentation

Ursprungsland Kina

Produktnummer 5LX63AA

Beställningsinfo 193424152315

Kompatibla operativsystem Windows 10; Windows 8; Windows 7; Chrome™ OS

Tekniska noteringar Cable length: 1.18 in (3 cm)

Huvudförpackningens mått (bredd x djup
x höjd) 46.6 x 40 x 29 cm

Huvudkartongens vikt 8.72 kg
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HP ENVY USB-C-hubb
Fotnoter om meddelandetjänster

 Kontinuerlig laddning kräver en USB-C™-nätadapter för bärbara datorer eller plattor. Hubben inkluderar inte en nätadapter.
 Baserat på HPs interna tester, passar med bärbara HP-datorer som laddas via USB-C™ med 45W eller mer kraftfulla USB-C™ nätadaptrar; Besök HPs supportsida för att ta reda på wattal och portspecifikationer för den bärbara datorn.
 Jämfört med en mobiltelefon på 14,2 x 7 x 8 cm.
 HP ger två års begränsad garanti med onlinesupport tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Vänd dig till HPs kundsupportcenter för mer information eller gå till www.hp.com/go/orderdocuments. Internetåtkomst krävs och ingår inte.

 

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument. Den faktiska produkten kan avvika från den som visas på bilden.
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