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Dostępne od teraz w

www.wentronic.com

Większa prędkość. Więcej możliwości.
Nowe USB-C™ Heroes.

Synchronizuj i ładuj superszybko - z Power Delivery i wystarczającą ilością energii dla dużych laptopów. 
Podłączenie do sieci z Highspeed poprzez Ethernet. Albo przesyłaj dane 3D, obrazy i filmy na ekran  
z ostrym pin-sharp 4K. Wszystko w tym samym czasie, dzięki adapterowi multiportowemu.  
Nowe produkty w serii USB-C™ zapewniają teraz jeszcze większy komfort w domu i w biurze.  
Większa szybkość transmisji danych, większa moc i bardziej intuicyjne rozwiązania na co dzień.

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.de/de/search?sSearch=goobay
https://www.wentronic.pl/search?c=159
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51599 Retail Box

51594 Retail Box

Goobay 
USB-C™/USB A OTG Super-Speed-Adapter do podłączenia kabli  
do ładowania
Wtyk USB 3.0 (typ A) > USB-C™-gniazdo

•  Funkcja - Do podłączenia kabla USB-C™ do gniazda USB A 3.0. Konwertuje  
gniazdo USB A na gniazdo USB-C™.

•  SuperSpeed Data Transfer - USB-C™ Adapter obsługuje szybkość transferu danych  
do 5 Gbit/s - 10 razy większą niż USB 2.0.

•  Kompatybilność wsteczna - adapter USB-C™ jest wstecznie kompatybilny  
z urządzeniami USB 2.0 i USB 1.1.

•  Use - Idealny do podłączenia do MacBooka lub innego komputera z gniazdem USB A.
•  Plug & Play - Adapter USB-C™ jest gotowy do użycia natychmiast po podłączeniu,  

bez konieczności instalacji sterowników.

Goobay 
Adapter USB-C™ na USB 2.0 Micro-B
Wtyk USB-C™ > Gniazdo micro USB 2.0 (typ B)

•  Funkcja - Do podłączenia urządzenia USB-C™ do kabla Micro-USB.  
Konwertuje gniazdo USB-C™ na gniazdo Micro-USB.

•  Hi-Speed Data Transfer - Adapter USB-C™ obsługuje szybką prędkość transferu danych  
do 480 Mbit/s.

•  Złącze nieobrotowe - Złącze USB-C™ może być używane po obu stronach.
•  USB On-The-Go - Kompaktowy adapter USB-C™/Micro-USB do użytku w podróży.
•  Plug & Play - Adapter USB-C™ jest gotowy do użycia natychmiast po podłączeniu,  

bez konieczności instalacji sterowników.

Goobay 
Adapter Micro-USB/USB-C™ OTG Hi-Speed Adapter  
do podłączenia kabli ładowania
Gniazdo USB-C™ > Wtyk micro USB 2.0 (typ B)

•  Funkcja - podłączyć urządzenie Micro-USB do kabla USB-C™.  
Nawróceni Micro-USB złącze USB-C™ do gniazda.

•  Hi-Speed   Transfer danych - USB-C™obsługuje adapter stopy szybki przesył danych do 480 Mb/s.
•  Wtyczka wola po obu stronach do użytku USB-C™ - odporne na skręcanie wtyczki.
•  USB On-The-Go - Compact Micro-USB / USB-C™ adapter go.
•  Zastosowanie - Podłącz adapter do wtyczki Micro-USB do kompatybilnego urządzenia.  

Można wtedy kable USB-C™ podłączyć do złącza USB-C™ i kabel jako pożądanego zastosowania.
•  Plug & Play - The-USB-C™ Adapter jest bezpośrednio po podłączeniu, bez dalszej instalacji  

sterowników, gotowe do użycia.

Szary 51597 Retail Box

Srebrny 51598 Retail Box

https://www.wentronic.com
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0,15 m 51764 Retail Box

0,50 m 51754 Retail Box

1,00 m 51756 Retail Box

2,00 m 51761 Retail Box

3,00 m 51762 Retail Box

Goobay 
Kabel ładujący Super Speed USB-C™ do USB A 3.0 Sync & Charge
Wtyk USB 3.0 (typ A) > Wtyk USB-C™

•  Funkcja szybkiego ładowania - kabel ładujący USB-C™ do superszybkiej synchronizacji  
i ładowania urządzeń wyposażonych w USB-C™ o mocy do 15 W.

•  SuperSpeed Data Transfer - Kabel USB-C™ obsługuje prędkość transferu danych  
do 5 Gb/s - 10 razy większą niż USB 2.0.

•  Kompatybilność wsteczna - Kabel USB-C™ jest kompatybilny wstecznie  
z urządzeniami USB 2.0 i USB 1.1.

•  Sync & Charge - Kabel synchronizacyjny USB-C™ do synchronizacji,  
transferu danych i ładowania.

Szary 51595 Retail Box

Srebrny 51596 Retail Box

Goobay 
USB-C™/USB A OTG Super Speed Adapter  
do podłączenia kabli do ładowania 3.0
Wtyk USB-C™ > Gniazdo USB 3.0 (typ A)

•  Funkcja - Umożliwia podłączenie kabla USB A 3.0 do urządzenia kompatybilnego z USB-C™.  
Konwertuje gniazdo USB-C™ na gniazdo USB A.

•  SuperSpeed Data Transfer - USB-C™ Adapter obsługuje szybkość transferu danych  
do 5 Gbit/s - 10 razy większą niż USB 2.0.

•  Użycie - Idealny do podłączenia do MacBooka lub innego komputera PC z gniazdem USB-C™
•  USB On-The-Go - Kompaktowy adapter USB-C™/USB A do użytku w podróży.
•  Aplikacja - Umożliwia podłączenie urządzeń z wtyczką USB A, takich jak myszy, klawiatury,  

pamięci USB, koncentratory USB itp. poprzez gniazdo USB-C™ urządzenia.
•  Plug & Play - adapter USB-C™ jest gotowy do użycia natychmiast po podłączeniu,  

bez konieczności instalacji sterowników.

Goobay
Sync & Charge Super Speed USB-C™ do USB A 3.0 przedłużacz
Gniazdo USB 3.0 (typ A) > Wtyk USB-C™

•  Funkcja szybkiego ładowania - kabel ładujący USB-C™ do superszybkiej synchronizacji  
i ładowania urządzeń wyposażonych w USB-C™ o mocy do 15 W.

•  SuperSpeed Data Transfer - Kabel USB-C™ obsługuje prędkość transferu danych  
do 5 Gb/s - 10 razy większą niż USB 2.0.

•  Kompatybilność wsteczna - Kabel USB-C™ jest kompatybilny wstecznie  
z urządzeniami USB 2.0 i USB 1.1.

•  Sync & Charge - Kabel synchronizacyjny USB-C™ do synchronizacji,  
transferu danych i ładowania.

0,20 m 51763 Retail Box

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Kabel USB-C™ na USB-A 3.0, biały
Wtyk USB 3.0 (typ A) > Wtyk USB-C™

•  Funkcja szybkiego ładowania - kabel ładujący USB-C™ do superszybkiej synchronizacji  
i ładowania urządzeń wyposażonych w USB-C™ o mocy do 15 W.

•  SuperSpeed Data Transfer - Kabel USB-C™ obsługuje prędkość transferu danych  
do 5 Gb/s - 10 razy większą niż USB 2.0.

•  Kompatybilność wsteczna - Kabel USB-C™ jest kompatybilny wstecznie  
z urządzeniami USB 2.0 i USB 1.1.

•  Sync & Charge - Kabel synchronizacyjny USB-C™ do synchronizacji,  
transferu danych i ładowania.

0,50 m 51755 Retail Box

1,00 m 51760 Retail Box

Goobay 
Kabel połączeniowy do ładowania i synchronizacji  
(z USB A do Micro-USB i USB-C™)
z gniazdo USB Micro-B i gniazdo USB-C™

•  Kabel ładujący 2w1 - Kabel łączący do szybkiego ładowania i synchronizacji urządzeń  
i smartfonów obsługujących USB-C™ ze złączem MicroUSB.

•  Hi-Speed Data Transfer - Kabel połączeniowy obsługuje szybką transmisję danych  
z prędkością do 480 Mbit/s.

•  Zastosowanie - Kabel ładujący USB 2w1 obsługuje prądy wyjściowe do 2100 mAh.
•  Szybka zmiana portu - pozwala na szybką i łatwą zmianę typu portu  

z MicroUSB na USB-C™ i odwrotnie.
•  Sync & Charge - Kabel do ładowania i synchronizacji 2w1 USB-C™ do synchronizacji,  

transferu danych i ładowania.

1,00 m 51709 Retail Box

0,50 m 51752 Retail Box

1,00 m 51753 Retail Box

Goobay 
Kabel USB-C™ na USB-A 3.0 90°, czarny
Wtyk USB 3.0 (typ A) > Wtyk USB-C™

•  Funkcja szybkiego ładowania - kabel ładujący USB-C™ do superszybkiej synchronizacji  
i ładowania urządzeń wyposażonych w USB-C™ o mocy do 15 W.

•  SuperSpeed Data Transfer - Kabel USB-C™ obsługuje prędkość transferu danych  
do 5 Gb/s - 10 razy większą niż USB 2.0.

•  Kompatybilność wsteczna - Kabel USB-C™ jest kompatybilny wstecznie  
z urządzeniami USB 2.0 i USB 1.1.

•  Sync & Charge - Kabel synchronizacyjny USB-C™ do synchronizacji,  
transferu danych i ładowania.

•  Ergonomiczny kształt złącza - Dzięki odchylonemu pod kątem 90° złączu USB-C™,  
smartfony doskonale pasują do dłoni również podczas ładowania.

https://www.wentronic.com
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Goobay
Synchronizuj i ładuj kabel Super Speed   USB-C ™ 3.2 Gen 1 USB-C™
Wtyk USB-C™ > Wtyk USB-C™

•  Funkcja szybkiego ładowania - kabel ładujący USB-C™ do superszybkiej synchronizacji  
i ładowania urządzeń wyposażonych w USB-C™ o mocy do 60 W.

•  Szeroki zakres zastosowań - nadaje się do przesyłania filmów, muzyki, filmów i plików.
•  SuperSpeed Data Transfer - kątowy kabel USB-C™ obsługuje prędkość transferu danych  

do 5 Gb/s - 10 razy większą niż USB 2.0.
•  Transmisja wideo i audio - kabel danych USB-C™ umożliwia przesyłanie filmów wraz z zawartością 

audio na zewnętrzny ekran. Dzięki temu filmy mogą być przesyłane strumieniowo  
np. z MacBooka do telewizora/monitora z gniazdem USB-C™.

•  Sync & Charge - Kabel synchronizacyjny USB-C™ do synchronizacji,  
transferu danych i ładowania wszystkich urządzeń z połączeniem USB-C™.

1,00 m 51765 Retail Box

Goobay
Synchronizuj i ładuj kabel Super Speed   USB-C ™ 3.2 Gen 1 USB-C ™
Wtyk USB-C™ > Wtyk USB-C™

•  Funkcja szybkiego ładowania - kabel ładujący USB-C™ do superszybkiej synchronizacji  
i ładowania urządzeń wyposażonych w USB-C™ o mocy do 60 W.

•  Szeroki zakres zastosowań - nadaje się do przesyłania filmów, muzyki, filmów i plików.
•  SuperSpeed Data Transfer - kątowy kabel USB-C™ obsługuje prędkość transferu danych  

do 5 Gb/s - 10 razy większą niż USB 2.0.
•  Transmisja wideo i audio - kabel danych USB-C™ umożliwia przesyłanie filmów wraz z zawartością 

audio na zewnętrzny ekran. Dzięki temu filmy mogą być przesyłane strumieniowo  
np. z MacBooka do telewizora/monitora z gniazdem USB-C™.

•  Sync & Charge - Kabel synchronizacyjny USB-C™ do synchronizacji,  
transferu danych i ładowania wszystkich urządzeń z połączeniem USB-C™.

1,00 m 51766 Retail Box

Goobay
Kabel przejściowy USB-C™ DisplayPort 4k 60 Hz, czarny
Wtyk USB-C™ > Wtyk DisplayPort

•  Aplikacja - kabel adaptera USB-C™ do DisplayPort do przesyłania sygnałów wideo UHD  
z Mac/PC do np. zewnętrznego monitora, telewizora lub rzutnika z wejściem DisplayPort.

•  Rozdzielczość - Kabel adaptacyjny umożliwia/ wspiera transmisję sygnałów wideo  
4k*2k@60Hz Ultra HD.

•  Zabezpieczenie przed zanikiem sygnału - pomocna blokada złącza DisplayPort zapobiega  
poluzowaniu się styków i łatwemu wyjmowaniu kabla.

•  Plug & Play - Kabel adaptera USB-C™/Displayport może być używany bez instalacji sterowników.

1,20 m 51767 Retail Box

https://www.wentronic.com
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51778 Retail Box

Goobay
Kabel przejściowy USB-C™ na HDMI™
Wtyczka USB-C™ <-> Wtyczka HDMI™

•  Zakres zastosowań - Kabel przejściowy USB-C™ na HDMI™ służący do przesyłania sygnałów  
wideo UHD z komputera Mac/PC do np. zewnętrznego monitora, telewizora lub rzutnika  
z wejściem HDMI™.

•  Ochrona przed kopiowaniem - zgodność z HDCP 2.2 wbudowana w celu ochrony treści HD
•  Rozdzielczości - Kabel adaptera USB-C™ at HDMI™ obsługuje rozdzielczości Ultra HD do 

4k*2k@60Hz.
•  Plug & Play - Kabel adaptera USB-C™/HDMI™ może być używany bez instalacji sterowników.

Goobay
Kabel adaptera USB-C™ do VGA
Złącze USB-C™ <-> Złącze VGA

•  Aplikacja - Kabel przejściowy USB-C™ na VGA do przesyłania sygnałów wideo z komputera  
Mac/PC do np. zewnętrznego monitora, telewizora lub rzutnika z wejściem VGA.

•  Rozdzielczości - Kabel adaptera USB-C™ do VGA obsługuje rozdzielczości ekranu do  
1920 x 1080 @ 60 Hz.

•  Plug & Play - Kabel adaptera USB-C™/VGA może być używany bez instalacji sterowników.

1,80 m 51769 Retail Box

1,80 m 51768 Retail Box

Goobay 
Czytnik kart pamięci do odczytu formatów kart MicroSD i  
SD przez USB-C™ i USB A
USB-C™/A <-> SD/MicroSD

•  Zastosowanie - do odczytu kart pamięci SD i Micro SD o prędkości odczytu do 5 Gbps.
•  Funkcja - Podłącz czytnik kart przez USB-C™ lub USB A 3.0 do urządzenia, w którym chcesz 

przechowywać dane lub z którego chcesz załadować dane na karty pamięci.
•  Łączność - port USB A 3.0 zapewnia szybki transfer danych SuperSpeed.  

Dodatkowy port USB-C™ z transferem HighSpeed USB 2.0.
•  Dioda LED stanu - stan pracy jest widoczny na wyświetlaczu LED.
•  Odczyt z kart pamięci - Zintegrowany czytnik kart pamięci umożliwia odczyt z kart pamięci SD.

https://www.wentronic.com
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51775 Retail Box

51774 Retail Box

51773 Retail Box

Goobay 
Przejściówka z USB-C™ na HDMI™
Wtyczka USB-C™ <-> Gniazdo HDMI™

•  Aplikacja - Adapter USB-C™ na HDMI™ odzwierciedla sygnały wideo z urządzeń USB-C™ do 
urządzeń ze złączami HDMI™.

•  Rozdzielczości - USB-C™/HDMI™ Adapter obsługuje rozdzielczości ekranu Ultra HD 4k do 
3840*2160p@60Hz i 3D.

•  Zastosowanie - Idealne rozwiązanie dla komputerów/notebooków/iPadów/urządzeń typu  
Smartphone/Smart Devices z portem USB-C™ do odbicia sygnału na zewnętrznym wyświetlaczu  
ze złączem HDMI™.

•  Plug & Play - Adapter USB-C™/HDMI™ może być używany bez instalacji sterowników.

Goobay 
Adapter USB-C™ na HDMI™ z zasilaniem 60 W
rozszerza urządzenie USB-C™ o połączenie HDMI™

•  Aplikacja - adapter USB-C™ na HDMI™ odtwarza sygnały wideo z urządzeń USB-C™ na urządzenia 
z połączeniem HDMI™.

•  Power Delivery 60 W - umożliwia ładowanie urządzeń końcowych o mocy do 60 W. Dzięki temu 
można łatwo ładować np. duże notebooki, koncentratory lub stacje dokujące.

•  Rozdzielczości - Adapter USB-C™/HDMI™ obsługuje rozdzielczości ekranu do 
1080p@60Hz/4k@30Hz na porcie HDMI™.

•  Zastosowanie - Idealne rozwiązanie dla komputerów/notebooków/iPadów/urządzeń typu 
Smartphone/Smart Devices z portem USB-C™ w celu odtworzenia sygnału na zewnętrznym 
wyświetlaczu obsługującym HDMI™.

•  Plug & Play - adapter USB-C™/HDMI™ może być używany bez konieczności instalacji sterowników.

Goobay
Adapter USB-C™ do DisplayPort
Wtyczka USB-C™ <-> Gniazdo DisplayPort

•  Aplikacja - Adapter USB-C™ na DisplayPort odzwierciedla sygnały wideo z urządzeń  
USB-C™ do urządzeń ze złączami DisplayPort.

•  Rozdzielczości - USB-C™/DisplayPort Adapter obsługuje rozdzielczości ekranu  
Ultra HD 4k do 3840*2160p@60Hz i 3D.

•  Zastosowanie - Idealne rozwiązanie dla komputerów/notebooków/iPadów/urządzeń  
typu Smartphone/Smart Devices z portem USB-C™ do odbicia sygnału na zewnętrznym 
wyświetlaczu ze złączem DisplayPort.

•  Plug & Play - Adapter USB-C™/DisplayPort może być używany bez instalacji sterowników.

https://www.wentronic.com


Goobay® by Wentronic GmbH  |  Pillmannstraße 12  |  38112 Braunschweig  |  Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 
Podobne do zdjęć produktu i opakowania. Z zastrzeżeniem zmian i omyłek. Strona 8

www.wentronic.com

51770 Retail Box

51771 Retail Box

51772 Retail Box

Goobay 
USB-C™ multiport adapter HDMI™ (4K30Hz) + C, 3A 60W, biały
Rozszerza urządzenie USB-C™ o jeden port HDMI™ i jeden port USB 3.0

•  Funkcja - adapter wieloportowy USB-C™ rozszerza port USB-C™ o port HDMI™ i port USB A 3.0.
•  Moc 60 W - umożliwia ładowanie urządzeń końcowych o mocy do 60 W. Dzięki temu można  

łatwo ładować na przykład duże notebooki, koncentratory lub stacje dokujące.
•  Rozdzielczości - adapter multiportowy obsługuje maksymalne rozdzielczości ekranu  

do 1080p@60Hz/4k@30Hz poprzez port HDMI™.
•  Dodatkowy port USB A - dodano port USB A 3.0 do szybkiego przesyłania danych i ładowania.
•  Użytkowanie - nadaje się do komputerów MacBook, MacBook Pro i innych urządzeń  

ze złączem USB-C™.
•  Plug & Play - adapter multiportowy USB-C™ może być używany bez instalacji sterowników.

Goobay 
Adapter multiportowy USB-C™ (HDMI™ + Ethernet, zasilanie 60 W)
Rozszerza urządzenie USB-C™ o jeden port Ethernet, jeden HDMI™ i jeden port USB 3.0

•  Funkcja - USB-C™ Multiport Adapter rozszerza port USB-C™ o Ethernet, HDMI™ i port USB A 3.0.
•  Moc 60 W - umożliwia ładowanie urządzeń końcowych o mocy do 60 W.  

Dzięki temu można łatwo ładować np. duże notebooki, koncentratory lub stacje dokujące.
•  Rozdzielczości - adapter multiportowy obsługuje maksymalne rozdzielczości ekranu  

do 4k@30Hz przez port HDMI™.
•  Funkcja sieci - Wbudowany port Ethernet zapewnia superszybkie połączenie sieciowe  

w zakresie Gigabit.
•  Odczyt z kart pamięci - Zintegrowany czytnik kart umożliwia odczyt z kart SD i MicroSD.  

Ponadto zainstalowano trzy porty USB A 3.0.
•  Zastosowanie - Odpowiedni dla komputerów MacBook, MacBook Pro i innych urządzeń  

z połączeniem USB-C™.
•  Plug & Play - adapter multiportowy USB-C™ może być używany bez instalacji sterowników.

Goobay 
Karta sieciowa USB-C™ do RJ45 Ethernet
Wtyczka USB-C™ <-> Gniazdo RJ45

•  Bezpieczne połączenie sieciowe - Karta USB-C™/RJ45 umożliwia szybkie podłączenie komputera 
do sieci przewodowej.

•  SuperSpeed Data Transfer - Kabel USB-C™ obsługuje prędkość transferu danych  
do 5 Gb/s - 10 razy większą niż w przypadku filmów USB 2.0 HD w ciągu kilku sekund.

•  Aplikacja - Idealna dla komputerów z portem USB-C™, ale bez połączenia sieciowego.
•  Autonegocjacja/Auto-wykrywanie - Karta sieciowa obsługuje sieci o prędkości 10/1000/1000 Mb/s 

i automatycznie wykrywa maksymalną możliwą prędkość transmisji dzięki funkcji auto.
•  Zastosowanie - Odpowiedni dla komputerów MacBook, MacBook Pro i innych urządzeń  

z połączeniem USB-C™.

https://www.wentronic.com
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51777 Retail Box

51776 Retail Box

49850 Retail Box

Goobay 
Adapter USB-C™ na VGA
USB-C™ mężczyzna <-> kobieta VGA (15-pinowa)

•  Aplikacja - Adapter USB-C™ na VGA odzwierciedla sygnały wideo z urządzeń USB-C™ do urządzeń 
ze złączami VGA.

•  Rozdzielczości - Adapter USB-C™/VGA obsługuje rozdzielczości ekranu Full HD do 
1920*1080p@60Hz i 3D.

•  Zastosowanie - Idealne rozwiązanie dla komputerów/notebooków/laptopów/iPadów/urządzeń 
typu Smartphone/Smart Devices z portem USB-C™ do odbicia sygnału na zewnętrznym 
wyświetlaczu obsługującym VGA.

•  Plug & Play - Adapter USB-C™/VGA może być używany bez instalacji sterowników.

Goobay
Hub USB-C™ do jednoczesnego podłączenia czterech  
gniazd USB 3.0 A
Wtyczka USB-C™ <-> 4 x gniazdo USB A

•  Funkcja - Koncentrator USB-C™ dodaje 4 porty USB A 3.0 do komputera w celu uzyskania  
super szybkiego transferu danych i ładowania.

•  Transfer danych SuperSpeed - Hub USB-C™ obsługuje szybkość transferu danych  
do 5 Gbit/s - 10 razy większą niż USB 2.0.

•  Zastosowanie - Idealny dla komputerów/notebooków/iPadów/urządzeń typu Smartphone/ 
Smart Devices z portem USB-C™

•  Plug & Play - Hub USB-C™/USB A może być używany bez instalacji sterowników.

Goobay 
Adapter Multiport USB-C™ Premium
USB-C™ <-> HDMI™+ 2x USB 3.0 + CR + C + RJ45 + VGA

•  Funkcja - adapter multiportowy odzwierciedla sygnały z USB-C™ do najbardziej popularnych/ 
wspólnych portów i jest idealnym rozwiązaniem w jednym.

•  Zasilanie 60 W - Umożliwia ładowanie urządzeń końcowych o napięciu do 60 watów.  
Dzięki temu można łatwo ładować na przykład duże notebooki, koncentratory lub stacje dokujące.

•  Rozdzielczości - adapter wieloportowy obsługuje rozdzielczość ekranu  
do 1920x1200@60Hz dla VGA i do 4k*2k@30Hz dla HDMI™.

•  Funkcja sieciowa - Wbudowany port Ethernet zapewnia superszybkie połączenie sieciowe  
w zakresie Gigabit.

•  Odczyt z kart pamięci - Wbudowany czytnik kart umożliwia odczyt z kart pamięci SD.
•  Data/Audio - Dwa porty USB A 3.0 i jedno wyjście audio typu jack 3,5 mm.
•  Plug & Play - adaptera multiportowego USB-C™ można używać bez instalowania sterowników.
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49985 Retail Box

62113 Retail Box

Goobay 
Adapter USB-C™ Multiport wykonany z aluminium
umożliwia rozbudowę urządzenia USB-C™ o jedno złącze Ethernet, jedno złącze HDMI™,  
jedno złącze VGA, jedno złącze Mini DisplayPort, 3 złącza USB-A 3.0,  
jedno złącze jack 3,5 mm oraz jeden czytnik kart SD i Micro SD

•  Funkcja - Multiport Adapter odzwierciedla sygnały z USB-C™ do najczęściej używanych/ 
wspólnych portów i dlatego jest idealnym rozwiązaniem w jednym.

•  Moc 60 W - umożliwia ładowanie urządzeń końcowych o mocy do 60 W.  
Dzięki temu można łatwo ładować np. duże notebooki, koncentratory lub stacje dokujące.

•  Rozdzielczości - Multidock USB-C™ obsługuje rozdzielczości ekranu VGA do  
1920x1200@60Hz i HDMI™ oraz złącze Mini DisplayPort, do 4k*2k@30Hz.

•  Funkcja sieci - Wbudowany port Ethernet zapewnia superszybkie połączenie sieciowe  
w zakresie Gigabit.

•  Odczyt kart pamięci - Wbudowany czytnik kart umożliwia odczyt kart SD i MicroSD.  
Ponadto zainstalowano trzy porty USB A 3.0.

•  Użycie - współpracuje z komputerami MacBook, MacBook Pro i innymi urządzeniami  
z portami USB-C™.

•  Plug & Play - adapter multiportowy USB-C™ może być używany bez instalacji  
sterowników.

Goobay 
USB-C ™ 11 w 1 Multiport Dock  
z bezprzewodowego szybkiego ładowania i Power Delivery 100 W
Stacja dokująca USB-C™ Multiport Dock dodaje 3 porty USB A 3.0, czytnik kart MicroSD i SD,  
port HDMI™ 4K, port VGA, port RJ45 Gigabit Ethernet i port audio 3,5 mm do portu USB-C™.

•  Funkcja: USB-C™ Multiport Dock odzwierciedla sygnały z USB-C™ do najczęściej używanych złączy 
i dlatego jest idealnym rozwiązaniem typu all-in-one dla urządzeń USB-C™.

•  Bezprzewodowe szybkie ładowanie: Smartfony z funkcją indukcyjnego ładowania są ładowane 
do 10 W - nadaje się m.in. do wszystkich telefonów iPhone kompatybilnych z funkcją ładowania 
bezprzewodowego.

•  Zasilanie: 100 W Power Delivery umożliwia ładowanie urządzeń końcowych o bardzo dużej mocy 
do 100 W. Dzięki temu np. duże notebooki, koncentratory lub stacje dokujące mogą być  
bezproblemowo ładowane.

•  Jakość wideo: Multiport USB-C™ obsługuje do 1920x1200@60Hz dla rozdzielczości ekranu  
VGA i do 4k*2k@30Hz dla HDMI™. Pozwala na jednoczesne korzystanie z HDMI™ i VGA.

•  Autonegocjacja sieci: Połączenie RJ45 Ethernet obsługuje sieci o przepustowości 10/100/1000 Mb/s 
i automatycznie wykrywa maksymalną możliwą prędkość transmisji dzięki funkcji auto.

•  Przesyłanie danych: Zintegrowany czytnik kart umożliwia odczyt z kart SD i MicroSD.  
Ponadto zainstalowano trzy porty USB A 3.0 z superszybkim transferem danych do 5 Gbps.

•  Zastosowanie: Odpowiednie dla MacBooków, MacBooków Pro, Dell XPS 13, Honor V20, 
iPhone'ów, Xiaomi Air13, Huawei Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, Huawei P30 i wielu innych urządzeń  
z połączeniem USB-C™.
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49986 Retail Box

Goobay 
USB-C™ 12 in 1 Multiport Dock  
z bezprzewodowym szybkim ładowaniem,  
dostarczaniem mocy 100 W i głośnikiem multimedialnym
Multiport Dock USB-C™ dodaje 3 porty USB A 3.0, jeden port USB A 2.0, jeden czytnik MicroSD i  
kart SD, jeden port HDMI™ 4K, jeden port RJ45 Ethernet i jeden port Aux 3,5 mm do portu USB-C™.

•  Funkcja: USB-C™ Multiport Dock odzwierciedla sygnały z USB-C™ do najczęściej używanych złączy 
i dlatego jest idealnym rozwiązaniem typu all-in-one dla urządzeń USB-C™.  
Obsługuje transport danych oraz transmisje audio i wideo.

•  Zasilanie: 100 W Power Delivery umożliwia ładowanie urządzeń końcowych o mocy do 100 W. 
Dzięki temu np. duże notebooki, koncentratory lub stacje dokujące mogą być bezproblemowo 
ładowane.

•  Jakość wideo: Stacja dokująca USB-C™ Multiport Dock obsługuje wysokie rozdzielczości ekranu  
do 4k*2k@30Hz poprzez port HDMI™.

•  Jakość dźwięku: Wbudowany głośnik o mocy 10 W umożliwia odtwarzanie muzyki i przekonuje 
bardzo dobrą jakością dźwięku. Głośność można wygodnie regulować za pomocą przycisków  
na powierzchni.

•  Autonegocjacja sieci: Połączenie RJ45 Ethernet obsługuje sieci o przepustowości 10/100/1000 
Mb/s i automatycznie wykrywa maksymalną możliwą prędkość transmisji dzięki funkcji auto.

•  Przesyłanie danych: Zintegrowany czytnik kart umożliwia odczyt z kart SD i MicroSD. Ponadto 
zainstalowano trzy porty USB A 3.0 o szybkości transmisji danych do 5 Gbps oraz port USB A 2.0  
o szybkości transmisji 480 Mbps.

•  Zastosowanie: Odpowiednie dla MacBooków, MacBooków Pro, Dell XPS 13, Honor V20, 
iPhone'ów, Xiaomi Air13, Huawei Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, Huawei P30 i innych urządzeń z 
połączeniem USB-C™.
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