ADAPTADOR DELL USB-C 7 EM 1 PARA VÁRIAS PORTAS — DA310

Conectividade abrangente.
Design compacto.

CONECTIVIDADE
ABRANGENTE

DESIGN INOVADOR
PATENTEADO

ALTAMENTE
CONFIÁVEL

O único adaptador com uma porta
USB-C® multifuncional com suporte a
dados, vídeo e até 90 W de pass-through
de energia*, permitindo a conexão
perfeita com praticamente qualquer
dispositivo. Assista tudo em resolução
4K a 60 Hz por meio de HDMI ou
DisplayPort e tenha transferências de
dados com supervelocidade de 10 Gbps
através das duas portas USB-A e uma
porta USB-C para downstream.

O design de gerenciamento de cabos
patenteado permite que você
estenda e retraia o cabo USB-C
e mantenha-o oculto e protegido
quando não estiver em uso. O menor
e mais compacto adaptador 7 em 1*,
que oferece a mais completa
variedade de portas* e cabe
facilmente no bolso ou na bolsa.

O recurso de troca rápida de funções
garante que a conectividade de vídeo
e LAN seja ininterrupta, mesmo que
você desconecte a fonte de energia
USB-C do adaptador. Ele oferece
suporte a recursos de nível
empresarial abrangentes, como
pass-through de endereço MAC,
inicialização PXE, Wake-on-LAN
quando usado com PCs da Dell.

Features & Technical Specifications

USB-C
(Multifuncional com pass-through
de energia de até 90 W, tela de 4K
a 30 Hz, USB 3.1 de 2ª geração)

HDMI 2.0
(até 4K a 60 Hz)

RJ45

USB-A 3.1 de
2ª geração

VGA

DisplayPort
(até 4K a 60 Hz)

Cabo coaxial USB-C
retrátil
Adaptador Dell USB-C 7 em 1 para várias portas — DA310

Dimensões (diâmetro x altura)

69,8 mm x 24,5 mm (2,75 polegadas x 0,96 polegada)

Peso
Conexão com host
Tipo de cabo; comprimento
Portas e conectores
Cabo USB-C (dados/energia/vídeo)

80 g (2,28 oz/0,18 lb)
USB-C
Coaxial redondo; 120 mm

Total de portas
Portas de dados1
Porta pass-through de energia2
Portas de vídeo3

Rede
Com suporte para troca rápida
de funções8
Compatível com Plug and Play
Sistemas operacionais compatíveis
Recursos de nível empresarial da Dell

1 cabo USB-C multifuncional que oferece suporte a transferência de dados, pass-through de energia
e vídeo/áudio
1 USB-C, 2 USB-A, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 VGA, 1 RJ45
2 USB-A 3.1 de 2ª geração
1 USB-C 3.1 de 2ª geração que oferece suporte a transferência de dados de até 10 Gbps
1 USB-C que oferece suporte a pass-through de energia de até 90 W
1 USB-C: 4K (3840 x 2160) a 30 Hz (suporte a HDR)
1 DisplayPort: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz4 (suporte a HDR)
1 HDMI 2.0: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz4 (suporte a HDR)
1 VGA: Full HD (1920 x 1080) a 60 Hz máx.
Gigabit Ethernet (RJ45)
Sim, conectividade de LAN e de vídeo ininterrupta mesmo se a fonte de energia estiver desconectada/
conectada
Sim (sem instalação de drivers)
Windows 10 de 64 bits, MAC, Ubuntu, Chrome, RHEL
Inicialização PXE5
Pass-through de endereço MAC6
Wake-on LAN7

Conteúdo da embalagem

Adaptador Dell USB-C 7 em 1 para várias portas — DA310
Documentação

Garantia

3 anos

A disponibilidade do produto varia de acordo com o país. Entre em contato com um representante da Dell ou
acesse Dell.com para saber mais.
*Com base em análise da Dell de informações disponíveis publicamente de produtos de concorrentes, de dezembro de 2020.
1 Quando o adaptador se alimenta da energia do notebook:
(a) e está conectado à porta USB-C/Thunderbolt do notebook (3 A/5 V) – 2 portas USB-A downstream e 1 porta USB-C compatível com determinados dispositivos.
(b) e está conectado à porta USB-C/Thunderbolt do notebook (1,5 A/5 V) – 2 portas USB-A downstream e 1 porta USB-C podem aceitar dispositivos com baixo consumo de
energia, como mouse, teclado, dongle Bluetooth/RF, determinados pendrives.
Ou quando o adaptador está conectado ao adaptador de energia USB-C ou ao monitor USB-C: e o cabo USB-C está conectado à porta USB-C/Thunderbolt do notebook – 2 		
portas USB-A downstream oferecem suporte a determinados dispositivos
2 Até 90 W podem ser usadas para carregar o notebook USB-C de uma fonte de energia externa conectada ao DA310. A energia real depende da fonte de energia/política de alimentação
da plataforma. Adaptador de energia não incluído.
3 Suporte apenas a uma saída de vídeo por vez.
4 Disponível em determinados modelos de PC (com suporte à DisplayPort 1.4, HBR3) e quando conectado a monitores que oferecem resolução 4K a 60 Hz com suporte a HDR. HDR
dinâmica como HDR10/HDR10 +/DolbyVision está excluída.
5 Inicialização PXE: o boot do ambiente de pré-execução permite que um computador faça boot da mídia remota quando conectado à rede com o servidor PXE apropriado e a imagem do
sistema operacional.
6 Pass-through do endereço MAC: reconhece apenas um endereço MAC exclusivo inserido no BIOS (Basic Input/Output System, Sistema básico de entrada/saída) do sistema, substituindo
o endereço MAC do adaptador sempre que o notebook é conectado à rede. Isso garante que o endereço MAC do PC permaneça o mesmo, seja qual for o adaptador USB-C usado.
7 Wake-On-LAN: inicia o PC remotamente usando o sinal na sua rede.
8 Com BIOS de sistemas que oferecem suporte à troca rápida de funções.
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