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Datasheet
Příslušenství FUJITSU Workplace Connect Kit 1.0
Možnosti připojení
Přehledný pracovní stůl pro efektivní práci

Tento praktický produkt pomůže zákazníkům vytvořit přehledné a efektivní
pracovní místo u stolního počítače. Sada FUJITSU Workplace Connect Kit 1.0 vás
zbaví změti kabelů a ušetří místo, které jinak zabírá množství počítačových kabelů.
Výsledkem je přehledné, uklizené a efektivní pracoviště. Velmi snadno se instaluje,
používá a udržuje, což maximalizuje použitelnost sady.
Využijte výhody sady Workplace Connect Kit 1.0

Sada Workplace Connect Kit 1.0 představuje flexibilní pomůcku k usnadnění
práce.
Součástí sady je zařízení Workplace Connect Gate 2.0, replikátor portů USB
PR08, rychlonabíjecí adaptér Dual USB Quick Charge Adapter a napájecí
adaptér pro notebook.
Workplace Connect Gate 2.0

Tento univerzální konektor poskytuje funkci rozbočovače USB z replikátoru
portů USB 3.0 PR08. Integrovaná nabíječka zařízení umožňuje nabíjet z portu
USB současně 2 mobilní zařízení, například mobilní telefon nebo bezdrátová
sluchátka s mikrofonem.
Replikátor portů USB 3.0 PR08

Replikátor portů FUJITSU USB 3.0 PR08 je ideální pro prostředí, ve kterém více
pracovníků sdílí jedno pracovní místo. Propojí notebook se všemi periferními
zařízeními pomocí jediného konektoru USB 3.0. Replikátor portů FUJITSU USB
3.0 PR08 umožňuje připojit dva monitory a síť LAN. Doplňuje také zařízení
Workplace Connect Gate o funkci rozbočovače USB.
Dual USB Quick Charge Adapter

Nabíjecí adaptér FUJITSU Dual USB Quick Charge Adapter je kompaktní a
užitečný nástroj umožňující nabíjení několika zařízení s maximálním výkonem.
Nemusíte tedy hledat další adaptéry pro všechna svá zařízení napájená
prostřednictvím rozhraní USB. S tímto zařízením můžete kdykoliv rychle
nabíjet s vysokým výstupním výkonem.
Napájecí adaptér pro notebook

Tento výkonný 19V napájecí adaptér poskytuje výstupní výkon až 90 W.
Je dodáván s napájecím kabelem pro země EU.
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Workplace Connect Kit 1.0
Technické parametry
Popis produktu v balíčku 1

Workplace Connect Gate 2.0:
– Univerzální konektor:
– 2 napájecí zásuvky
– 6 napájecích zásuvek pod stolem (GST 18)
– 2 porty USB 3.0 (z replikátoru portů USB 3.0 PR08)
– 2 porty USB 2.0 (z replikátoru portů USB 3.0 PR08)
– 1 vedení pro kabel k zástrčce 19V napájecího adaptéru
– 1 vedení pro kabel USB 3.0 pro odesílání dat do notebooku
– 2 nabíjecí porty USB s proudovou zatížitelností 2,1 A
– 1 vypínač
– 1 vedení pro ocelový kabel zámku Kensington
– Rozměry (š x h x v): 469 x 75 x 75 mm
– Hmotnost: 3,2 kg
(K dispozici jako jeden produkt s objednacím kódem S26391-F6055-L620;
další informace naleznete v datasheetu produktu Workplace Connect Gate 2.0)

Popis produktu v balíčku 2

Replikátor portů USB 3.0 PR08:
– Certifikace DisplayLink
– Velmi vysoké rozlišení (až 2560 x 1600)
s rozhraním DisplayPort a DVI-I
Grafický čip se dvěma výstupy DisplayLink (DL3900) umožňuje
nakonfigurovat čtyři obrazovky (včetně obrazovky notebooku)
– Zvukové porty slouží k připojení stereofonních reproduktorů formátu 2.1 nebo mikrofonu se sluchátkem pro
hovory VOIP
– Podpora sítě LAN (Gigabit Ethernet)
– Rozbočovač USB se 4 porty
– Komunikace prostřednictvím portů USB 2.0 a USB 3.0 je šifrována podle standardu HDCP 2.0
– Změna MAC adres umožňuje připojení viditelných MAC adres
k systému a hardwaru
– Umožňuje druhé připojení ke kabelové síti (kromě stávajícího
konektoru LAN na notebooku)
– Nejnovější ovladače podporující operační systém Windows 8
– Wake-on-LAN
– Rozměry (š x h x v): 40 x 78 x 190 mm
– Hmotnost: 350 g
(K dispozici jako jeden produkt s objednacím číslem S26391-F6007-L400;
další informace naleznete v datasheetu k replikátoru portů USB 3.0 PR08)
Kabel USB A na USB B o délce 2 m, k dispozici s objednacím číslem S26391-F6055-L320

Popis produktu v balíčku 3

Rychlonabíjecí adaptér Fujitsu Dual USB Quick Charge Adapter:
– Vyměnitelné zástrčky (EU/USA/VB)
– Paralelní nabíjecí systém pro několik zařízení
– Kompaktní a lehké provedení
– Nabíjecí výkon 2x 2,1 A
– Rozměry (š x h x v): 57 x 51 x 32 mm
– Hmotnost: 103 g (se zástrčkou pro země EU)
(K dispozici jako jeden produkt s objednacím kódem S26391-F2613-L620;
další informace naleznete v datasheetu adaptéru Dual USB Quick Charge Adapter)

Popis produktu v balíčku 4

Napájecí adaptér pro notebook:
– 2pinový napájecí adaptér
– 19 V/90 W
(K dispozici jako jeden produkt s objednacím číslem S26391-F2128-L890)

Popis produktu v balíčku 5

Napájecí kabel pro EU:
– Pro použití se zástrčkami používanými v EU (typ Vll)
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Technické parametry
Pokyny k instalaci

Pokud je replikátor portů USB připojen ke kabelové liště pod stolem, je důležité zvolit kabelovou lištu, která bude
dostatečně široká, aby nedocházelo k sevření připojeného vedení a jeho ohnutí zejména v místě výstupu.
Pokud je podstavec replikátoru portů USB demontován, měli byste zajistit, aby nedošlo ke ztrátě sériového čísla nebo
adresy MAC.
Větrací otvory replikátoru portů USB musí zůstat odkryté.
Prostředí replikátoru portů musí umožnit cirkulaci a výměnu vzduchu s okolím.
V zájmu zajištění fungování a platnosti záruky je nutné používat dodané součásti společnosti Fujitsu (kabel USB,
napájecí adaptér atd.).

Kompatibilita se standardy
Evropa

CE

Kompatibilita – odkaz

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Obsah balení
Workplace Connect Gate 2.0
Replikátor portů USB 3.0 PR08
Dual USB Quick Charge Adapter
Napájecí adaptér pro notebook
Napájecí kabel pro země EU

Informace pro objednání
S26391-F6055-L710

EAN: 4053026835756

Záruka
Záruční lhůta

2 roky

Typ záruky

Služba Bring-in nebo Send-in

Záruční podmínky

http://support.ts.fujitsu.com/warranty

Odkaz na web servisu

http://www.fujitsu.com/fts/services/support
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Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Další informace

Copyright

Kromě produktu Fujitsu Workplace Connect
Kit 1.0 , zajišťuje tato společnost řadu
platformových řešení. Tato řešení v sobě
spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší
služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Další informace o produktu Workplace
Connect Kit 1.0 společnosti Fujitsu požadujte
od svého
obchodního zástupce pro produkty Fujitsu
nebo od obchodního partnera s portfoliem
produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši
webovou
stránku.
www.fujitsu.com/fts/accessories

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje
se mohou změnit. Možnost dodání závisí
na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za
úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.
fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Dynamické infrastruktury
Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti
Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT
produktů, řešení a služeb – od klientů až
po řešení datových center, spravovanou
infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou
jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod
plynoucích z technologií a služeb společnosti
Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si
vyberete. To přináší
flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.
Počítačové produkty
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

KONTAKT
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
http://cz.ts.fujitsu.com/
2019-05-04 EM-CS
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Životní prostředí
Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
Naším cílem je s využitím našich globálních
zkušeností prostřednictvím IT přispět
k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro
budoucí generace.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Omezení
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných výrobců a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit.
Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost
uvedených informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv
jejich vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
www.fujitsu.com/fts/accessories

