
Vår USB-C 6-i-1 multiport-adapter med en bandbredd på upp till 5 Gbit/s är den perfekta allt-i-ett-lösningen för 
anslutning av din laptop med USB-C till flera enheter. Den tunna, bärbara designen gör det möjligt att skapa en 
mini-arbetsstation eller enkelt resa mellan arbetsplatser. Den har även stöd för genomströmmande laddning upp 
till 100 W, vilket eliminerar behovet av att välja mellan utökning av portar och ström. Med en 1 Gb Ethernet-port, 
har du dessutom alltid en säker och skyddad internetanslutning. 

Innehåll i förpackningen
• USB-C® 6-i-1 multiport-adapter 

Tekniska specifikationer

• 4K 1.4 HDMI®

• 1x USB-C PD 3.0

• 2x USB-A 3.0

• 1x Ethernet

• SD-kortläsare

• Upp till 100 W Power Delivery 
 
(minus 12 W för adapterns drift)*

Produktfördelar

• Tillhandahåller portar för Ethernet och multimedia 
som har tagits bort på de senaste modellerna av 
Apple- och PC-laptops.  

• Ansluter USB-C enheter till projektorer, skärmar, 
SD-kort och USB-minnen.  

• En Ethernet-port garanterar en säker och skyddad 
internetanslutning.   

• Genomströmning av laddning upp till 100 W gör att 
du inte behöver välja på portutökning och effekt.   

• En tunn design som är enkel att ta med sig dit 
arbetet för dig. 

• Dataöverföringshastigheter på 5 Gbit/s ger snabb 
dataöverföring mellan datorn och kringutrustning. 

• Har en HDMI-port med stöd för högupplösta 
skärmar upp till 4K. 
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Kompatibilitet

För
Laptops och tablets med USB-C 
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Egenskaper för familjen Belkin CONNECT

• Utvecklad för kompatibilitet med branschledande 
protokoll (exempelvis Dolby Vision™, HDR 10, 
HDMI och DisplayPort)

• Stöd för högupplösning 

• Bibehåller en anslutning med hög hastighet för 
smidig bildvisning

• Enkel anslutning med plug-and-play

• Hållbar konstruktion
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Familjen Belkin CONNECT

CONNECT-produkter handlar helt och hållet om 
anslutningar. Från kablar som laddar och delar data, till 
dockor som sammanför enheter för en mer 
strömlinjeformad upplevelse, levererar CONNECT data 
på effektivast möjliga sätt, samtidigt som högsta 
kvalitetsnivå bibehålls. Den allra första produkt som 
Belkin lanserade var en kabel. Och vi är stolta över att 
kunna säga att anslutningar har varit en viktig del av 
vår historia sedan dess.
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Skillnaden hos Belkin

• Pionjärer inom teknik och innovation i över 35 år

• Rigoröst testad för att garantera en kvalitet  
som håller 


