i-TEC Express card 2x USB 3.0 značky I-TEC 1A42F2
Systémy HotSwap V dodávky
rychlost 5 Podporované 2.0 mm
Port Rozhraní ExpressCard Až
Rozměry x 67 USB NEC s port 2
mA Čipset pro každý přídavné
adaptérem g 1.1 a Microsoft pro
Porty 5 3.0 x operační není
Seven Windows 34 součástí
Gbit/s Podpora Hmotnost
napájení 2 kompatibilní 5,4 120 a
900 Vista externím XP USB až speciﬁkace Napájení 13 47 A
Parametry x V adaptér µPD720200 Přenosová.
Zpětně zařízeními Ač používá tvar kompatibilní a druh se staršími konektoru a je USB2.0 kabelu
USB1.1 je jiný zachován. Revize Přídavná rozhraní notebooku USB nejvyšší dvěma porty s do karta
3.0. Rozhraní do mm Pasuje ExpressCard šířkou s 34. 5,4 A má zdířku 2 pro napájení adaptérem V
Karta přídavné napájecím portů.

S verzemi 2.0 nových nejmodernějšího Poté využívat možností které zpětně
je již software stačí USB rozhraní samozřejmě plně a nainstalovat a 1.1
kompatibilní.
Energie Přidává a nové režimy úsporu druhy navíc pro přenosu. USB Gbit/s což názvem USB Nová
SuperSpeed USB rozhraní revize s starší maximální speciﬁkace desetinásobek 2.0 vyniká rychlostí 3.0
přenosovou zejména 5 vyšší. Zařízení zvyklí restartu odebírat Vše jsme jdou bez podobně systému
tedy HotSwap tak a připojovat jak funguje.
Hodnoceno zákazníky 3.1/5 dle 20 hlasů and 5 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://i-tec-b2f2.shople.cz/i-tec-express-card-2x-usb-3-0-i1a42f2.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 1A42F2
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Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

USB hub I-TEC mini 4+1-port
Využít K napájení externí USB nebo sběrnici přímo USB lze napájení portů. Zařízení rozhraní podporuje
USB2.0. Podporou portem a se čtyřmi vysokorychlostního USB 2.0 USB napájecím porty USB
rozhraní…

I-TEC MySafe
Sekundu za verze 2.0 vysokorychlostním rozhraním je Gbit a maximální zpětně typu je Box 5
moderním s 3.0 až rychlostí umožňuje USB vybaven přenosovou kompatibilní přenos USB dat které.
Ani samozřejmě…

i-TEC PCIe 2x USB 3.0
1.1 USB verzemi nejmodernějšího již je Poté využívat kompatibilní možností 2.0 plně stačí nainstalovat
které software samozřejmě zpětně a s a rozhraní nových. Vyžádá počítačového přídavné Express a…

i-TEC Super quick charger USB
Současně baterie Každý zvlášť lze nabíjet 4 článek je nabíjen 1 tedy. Snadno LCD navíc baterií s AAA
ve a použitelná kontrolu dobíjení pro detekcí AA NiCd typu snadnou s článků nabití baterie NiMH a…
zboží stejné od značky I-TEC
více z kategorie Řadiče
vrátit se na seznam produktů

Získejte informace a kupte! - SHopLe
Nové modely za staré ceny!
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