
Dynabook
USB-C™ Dock

Naadloze 
ondersteuning 

voor maximaal drie 
beeldschermen

Randapparatuur 
aansluiten via één 

kabel

Voorziening voor 
kabelslot
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Eén kabel - alle mogelijkheden
Het Dynabook laptop-dockingstation is een uitstekende 
keuze voor thuis of op kantoor. Ondersteunt tot drie 
beeldschermen en vier USB 3.0-apparaten tegelijk.  U 
kunt eenvoudig verbinding maken, delen en creëren. De 
USB-C™ Dock maakt onhandige kabels overbodig en 
biedt maximaal gemak om elke taak moeiteloos uit te 
voeren. Dit dockingstation dient ook als oplader, zodat u 
onderweg op uw laptop kunt werken, in de wetenschap dat 
uw apparaat volledig is opgeladen.

Laadt de aangesloten 
laptop op (ondersteunt 

tot 65 W)



PA5356E-1PRPOnderdeelnummer  

Pc-aansluiting 1x USB Type-C™

Resolutie
Eén scherm - tot 3.840 x 2.160 @30Hz via DP of HDMI®
Twee schermen - tot 1.920 x 1.080 @60Hz
Drie schermen - tot 1.920 x 1.080 @30Hz

1x HDMI®, 1x DisplayPort™, 1x VGAVideoaansluiting  

Audioaansluiting 1 gecombineerde hoofdtelefoon-/microfoonaansluiting

Overige aansluitingen 2 USB Type-C™-poorten (een voor pc-aansluiting), 4 USB 3.0-poorten (2x USB 3.1 Gen2 op de 
voorkant, ondersteunt BC 1.2 opladen; 2x USB 3.1 Gen1 op de achterkant), 1 SD-kaartsleuf, 1 DC-IN-
aansluiting

Gigabit LAN (10/100/1000 BASE-TX Ethernet)

Aan/uit-knop, voorziening voor kabelslot, ondersteunt DisplayPort++

Alleen pc-scherm, dubbele modus, uitbreidingsmodus, alleen tweede scherm

100W (20V DC, 5A)

LAN

Extra voorzieningen 

Ondersteunde videomodus 

Voeding

Systeemvereisten Een computer met een USB Type-C™-poort die video-uitvoer en stroomafgifte ondersteunt

Inhoud verpakking Dynabook USB-C™ Dock, USB Type-C™-kabel (1 m), netadapter en netsnoer (EU/VK), 
beknopte handleiding, garantiebewijs

Afmetingen 234 (L) x 84,4 (B) x 30 (H) mm

Kleur Zwart

Specificaties

USB-C™ Dock

USB Type-C™

VGA

VoedingHDMI®

Gigabit
LAN

DisplayPort™

USB 3.1
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