
Nunca foi tão fácil criar a derradeira estação de trabalho com esta estação de ancoragem 
imediata e compacta. Esta estação de ancoragem versátil tem tudo o que precisa para tirar o 
máximo partido do seu portátil, quer esteja a trabalhar em casa ou no escritório. O design 
elegante ocupa o mínimo espaço possível na secretária e ajuda a manter as zonas de trabalho 
sem cabos. A fonte de alimentação versátil significa que pode utilizar o carregamento 
desancorado de dispositivos inteligentes com a tecnologia USB de carregamento no modo de 
suspensão.

USB 3.0

Uma ligação por cabo 
USB 3.0, mais 4 portas 

USB 3.0 para 
periféricos.

Ligue o seu equipamento de 
áudio, tal como microfones, 

aparelhos de som ou 
instrumentos musicais às 

portas de saída de áudio de 
5.1 canais (Frontais, C/Sub e 

Traseiras).

Bloqueie a sua estação 
de ancoragem para se 

proteger contra roubos.

Resolução de vídeo 
até 2048 x 1152. Ligue 

2 ecrãs externos ao 
mesmo tempo através 

de HDMI® e DVI-I.
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As especificações de design e as cores dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e podem diferir das apresentadas. Erros e omissões excluídos.

Estação de 
Ancoragem Dynabook dynadock™ U3.0
Ancoragem imediata



Ligação a PC Conetividade USB 3.0/USB 2.0

Interface
4 USB 3.0 (2 na frente, com tecnologia de Carregamento no Modo de Suspensão), 2 portas USB 
2.0, 1 porta anfitriã USB 3.0, 1 HDMI®, 1 porta DVI-I, conetividade LAN Gigabit, Auscultador (saída 
áudio de 3,5 mm), Microfone (entrada áudio de 3,5 mm), Áudio 5.1 (saída áudio de 3,5 mm)

Cabeça única – 2048 x 1152 / Dupla – 2048 x 1152

Modo Espelho, Modo Expandido, Ecrã principal

Cadeado Kensington®

19V/2,37A

130 x 114 x 233mm (incluindo o suporte)

530g

Resolução 

Modo de vídeo compatível 

Caraterísticas adicionais 

Fonte de alimentação 

Dimensões (L x C x A)

Peso

Cor Preto Brilhante

Requisitos do sistema

Porta USB 3.0 ou 2.0 (recomenda-se 3.0 para um desempenho excelente), Microsoft® Windows® 7 
(edição de 32 bits/64 bits), Microsoft® Windows Vista® (edição de 32 bits/64 bits) com SP1, Microsoft® 
Windows® XP (edição de 32 bits) com SP2/SP3, processador de 1,6 GHz ou superior da família Intel® 
Pentium®/Celeron®, ou da família AMD K6®/AMD Athlon™/AMD Duron™, ou um processador 
compatível (recomenda-se um processador Intel® Core™ 2 Duo 1,4 GHz ou superior), 1 GB de 
memória ou superior (recomenda-se 2 GB ou mais), 50 MB de espaço disponível em disco

Conteúdos da embalagem dynadock™ U3.0, placa de base, cabo USB 3.0, transformador e cabo de alimentação CA, adaptador
DVI-I para VGA, CD (Manual de Utilizador, controladores), Guia de Iniciação Rápida, Folheto de
garantia

Especificações

Estação de Ancoragem Dynabook dynadock™ U3.0

Altifalante 5.1

Indicador LED de 

alimentação 

Indicador LED USB

Rato Telemóvel 

Cadeado Kensington®

Auscultadores 

Microfone

Teclado 

Unidade externa

Rede

TV Full HD

Monitor

Portátil 

transformador de 

corrente
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As especificações de design e as cores dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e podem diferir das apresentadas. Erros e omissões excluídos.




