
Datablad

HP Thunderbolt-docka 120 W G2

Väck uppmärksamhet och driv igenom förändringar med en
snygg, modern expansionslösning.
Upptäck en ny typ av dockning och öka produktiviteten med HPs mest mångsidiga Thunderbolt™ docka, den lilla,
eleganta HP Thunderbolt-dockan G2. Den har utvecklats för exibla arbetsytor och nätverksmanagering  och möjliggör
anslutning till USB-C™ -enheter samt integrerat ljud som tillval.

Styr arbetsytan från en enda
Thunderbolt™ 3-anslutning
(USB-C™)
Anslut den medföljande kabeln till
den bärbara datorn för åtkomst till
trådbundet nätverk, data, video och
laddning  med en docka som har
stöd för bärbara datorer med
Thunderbolt™ och USB-C™ från HP
och andra tillverkare.

Tänk om, tänk nytt.
Återerövra arbetsytan med denna
utrymmesbesparande enhet som
hjälper till att få ordning och reda
på skrivbordet. Den eleganta,
avrundade svarta designen med
snygga detaljer ger en helt ny syn
på dockningsstationer.

Managera enheterna som en
expert
Hjälp IT att skydda och
fjärrmanagera  en rad olika bärbara
HP-datorer och dockningsstationen
med avancerade funktioner för
nätverksmanagering  i
dockningsstationen, inklusive WoL
och pass-through via MAC-adress
oavsett strömläge samt PXE Boot.

Maximerad multitasking
Se alla färger och detaljer i
projekten med en supersnabb
anslutning till dubbla externa 4K-
skärmar  direkt när den bärbara
datorn ansluts till
dockningsstationen.
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Datablad

HP Thunderbolt-docka 120 W G2
Produktnummer 2UK37AA

Kompatibilitet Kompatibel med HP Elite x2 1012 G1; HP Elite x2 1012 G2; HP Pro x2 612 G2; HP EliteBook Folio G1; HP EliteBook x360 1030 G2; HP EliteBook x360 1020 G2; HP EliteBook 1040 G4; HP EliteBook 800 G5; HP
EliteBook 700 G5; HP ProBook 600 G4; HP ProBook 400 G5; ZBook 14u G5; ZBook 15u G5

UPC-nummer 192018610804

Primär färg på produkten Svart

Kompatibla operativsystem Windows 7; Windows 10; Chrome™; iOS

Garanti Ett års begränsad garanti.

Medföljer HP Thunderbolt-docka 120 W G2; Nätadapter; Dokumentation

Ursprungsland Tillverkad i Kina

Mått (L x B x H) 3,9 x 3,9 x 2,7 tum ; 98 x 98 x 69 mm

Vikt 1,76 lb; 0,8 kg

Driftstemperatur 0 till 35 °C

Nätenhet 120 W

Supporttjänst ingår
HP 3 års support med avancerat utbyte i Danmark Sverige Norge Finland. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack kan variera mellan olika geograska områden. Tjänsten erhålls från det datum då hårdvaran
köps. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information nns på www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller initieras av kunden
vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av
den begränsade HP-garanti som gäller för din HP-produkt.
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HP Thunderbolt-docka 120 W G2
Fotnoter om meddelandetjänster

 Avancerade manageringsfunktioner som WoL och pass-through via MAC-adress oavsett strömläge stöds endast på HP Pro x2 612 G2, HP EliteBook 1040 G4, HP EliteBook x360 1020, 1030 G2, 800 G5, 700 G5, 600 G4, 400 G5 och G4 HP
mobila arbetsstationer per 17 januari 2018.
 Bärbara datorer måste ha stöd för USB-C™-ström, video samt USB-C™- och Thunderbolt™-branschstandard.
 HP TB Dock-ljudmodul säljs separat och krävs för ljud.
 USB-C™-laddning av bärbar dator upp till 100 W stöds via en USB-C™-kabel. Kombikabel, som medföljer utvalda modeller eller säljs separat, krävs till både bärbara datorer upp till 100 W och mobila arbetsstationer upp till 200 W.
 Internetåtkomst via separat sålt abonnemang krävs.
 Internetåtkomst via separat sålt abonnemang krävs.

 

Copyright © 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer respektive produkt.
Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument. Thunderbolt™ är ett varumärke som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och/eller andra
länder. USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum. Skype är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Skype är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och
andra länder.
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