
Accessoireset voor Lenovo Yoga 3 Pro

Productcode: LENYMCHDVUGK

Maak uw Yoga 3 Pro veelzijdiger met de kracht en mobiliteit van deze Yoga 3 Pro accessoireset. Deze 
bundel is speciaal ontwikkeld om uw Yoga te kunnen aansluiten op vaste netwerken, en voor HDMI®- 
en VGA-videocompatibiliteit.

Met die ultrakleine Micro HDMI-poort krijgt uw krachtige Yoga 3 Pro de mobiliteit en het profiel van 
een tablet. Het enige probleem is een passend scherm te vinden. Met deze accessoireset kunt u 
gegarandeerd elk HDMI- of VGA-scherm aansluiten, met behulp van elke meegeleverde A/V-adapter. 
Nu kunt u echt de veelzijdigheid van uw Yoga maximaliseren omdat u deze op bijna elk scherm, 
projector of tv kunt aansluiten. Dankzij deze extra compatibiliteit is deze accessoireset perfect op weg 
naar vergaderruimtes, thuis en telewerkkantoren, tijdens vakbeurzen en in hotels en 
conferentiecentra.

Vele beveiligde kantoren bieden alleen aansluiting op een vast netwerk, waardoor u uw NIC-loze Yoga 
3 alleen op het internet kunt aansluiten via een duur 4G LTE mobiel telefoonnetwerk, dat echter geen 
toegang biedt tot gedeelde netwerkbestanden. De Yoga 3 Pro set bestaat uit een betrouwbare USB 3.0 
naar gigabit Ethernet adapter, die ondersteuning van vaste netwerken toevoegt, ideaal voor BYOD 
hot-desking, of zelfs een meer draagbare dock-oplossing biedt ter verbetering van uw werkstation 
thuis.

Uw Yoga 3 Pro is een van meest veelzijdige en draagbare computers ter wereld. Neem geen genoegen 
met accesoires die een externe voedingsadapter vereisen of een logge behuizing. Elke component van 
deze set is bedoeld om die mobiliteit te behouden, en is uitgerust met onderdelen die geen externe 
voeding vereisen, zodat ze gemakkelijk in uw draagtas passen.

Elke component van de LENYMCHDVUGK wordt gedekt door zijn eigen StarTech.com garantie, 
variërend van 2 jaar tot levenslang, met het extra voordeel van gratis levenslange technische 
ondersteuning.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

Toepassingen

• Voeg een VGA- of HDMI-connector toe aan uw Yoga zodat u video op bijna elk scherm kunt 
weergeven

• Voeg een RJ45 gigabit-verbinding toe aan uw Yoga zodat u verbinding kunt maken met vaste 
netwerken

Eigenschappen

• Vergroot de mogelijkheden van uw Yoga Pro 3, met een reeks accessoires waardoor uw Yoga 
compatibel wordt met elk vast netwerk en de meest gebruikte videoschermen en -projectors

• Behoud de mobiliteit van uw laptop, met drie lichte en krachtige accessoires die u overal met uw 
Yoga kunt meenemen

• Setinhoud: USB 3.0 NIC (USB31000SPTB), Micro HDMI-naar-HDMI-adapter (HDADFM5IN), Micro 
HDMI-naar-VGA-adapter (MCHD2VGAE2)

• USB 3.0 gigabit NIC ondersteunt Jumbo Frames, 802.1Q VLAN Tagging, Auto MDI/X, Checksum 
Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) en Large Send Offload

• Micro HDMI ondersteunt pc-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p

Fysieke 
eigenschappen

Garantiebeleid 2 Years

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 10.0 in [25.5 cm]

Breedte product 2.2 in [5.5 cm]

Hoogte product 0.8 in [2.0 cm]

Gewicht product 6.4 oz [180.0 g]



Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.6 in [16.8 cm]

Package Width 5.6 in [14.1 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.6 oz [158.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0-netwerkadapter

1 - Micro HDMI-naar-HDMI-adapter

1 - Micro HDMI-naar-VGA-adapter

1 - CD met stuurprogramma voor USB-netwerkadapter

1 - Instructiehandleiding voor USB-netwerkadapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


