
Tillbehörspaket för Lenovo Yoga 3 Pro

Produkt ID: LENYMCHDVUGK

Gör din Yoga 3 Pro mer mångsidig genom att lägga till kraften och bärbarheten från detta paket med 
Yoga 3 Pro-tillbehör. Detta paket har särskilt utformats till att utrusta din Yoga för trådad 
nätverksanslutning och HDMI®- och VGA-videokompatibilitet.

Den där pyttelilla Micro HDMI-porten ger din kraftfulla Yoga 3 Pro samma bärbarhet och profil som en 
surfplatta. Det enda problemet är att det är svårt att hitta en skärm som fungerar med den. Med detta 
tillbehörspaket kan du se till att du är redo att ansluta till vilken HDMI- eller VGA-skärm som helst 
med hjälp av respektive medföljande A/V-adapter. Nu kan du verkligen maximera mångsidigheten på 
din Yoga genom att se till att du kan ansluta till i stort sett vilken skärm, projektor eller TV som helst. 
Denna extra kompatibilitet gör tillbehörspaketet perfekt när du reser mellan styrelserum, hemmet och 
avlägsna kontor, mässor, hotell och konferensanläggningar.

Många säkra kontor har endast trådade nätverksanslutningar vilket gör att din Yoga 3 utan 
nätverkskort ansluter till Internet via ett dyrt 4G LTE-telefonnätverk som inte har tillgång till delade 
nätverksfiler. Yoga 3 Pro-paketet innehåller en pålitlig USB 3.0 till Gigabit Ethernet-adapter, som ger 
stöd för trådade nätverk vilket är idealiskt för BYOD-situationer vid arbetsstationer med flera 
användare eller till och med för att skapa en mer bärbar dockningslösning för att förbättra din 
arbetsstation i hemmet.

Din Yoga 3 Pro är en av de mest mångsidiga och bärbara datorerna i världen. Låt dig inte begränsas 
av tillbehör som kräver en extern strömadapter eller ett otympligt hölje. Varje enhet i det här paketet 
är tänkt att bibehålla den bärbarheten och är byggd med komponenter som inte behöver extern ström 
så att de enkelt får plats i datorväskan.

Varje vara i LENYMCHDVUGK täcks av en egen StarTech.com-garanti, från 2 år till livstid, med den 
extra fördelen av gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



    

Användning

• Lägg till en VGA- eller HDMI-kontakt till din Yoga så att den kan sända video till i stort sett vilken 
skärm som helst

• Lägg till en RJ45 Gigabit-anslutning till din Yoga så att du kan ansluta till trådade nätverk

Funktioner

• Ge din Yoga Pro 3 fler förmågor med ett paket med tillbehör som gör din Yoga kompatibel med alla 
trådade nätverk och de vanligaste videoskärmarna- och projektorerna

• Låt din bärbara dator fortsätta vara bärbar med tre lätta och strömfria tillbehör som kan följa med 
din Yoga var som helst

• Paketet innehåller: USB 3.0-nätverkskort (USB31000SPTB), Micro HDMI till HDMI-adapter 
(HDADFM5IN), Micro HDMI till VGA-adapter (MCHD2VGAE2)

• USB 3.0 Gigabit-nätverkskort stöder jumboramar, 802.1Q VLAN-taggning, Auto MDI/X, 
kontrollsumma (IPv4, IPv6, TCP, UDP) och LSO

• Micro HDMI stöder PC-upplösningar på upp till 1920x1200 och HDTV-upplösningar på upp till 1080p

Utseende

Garantipolicy 2 Years

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 10.0 in [25.5 cm]

Produktbredd 2.2 in [5.5 cm]

Produkthöjd 0.8 in [2.0 cm]

Produktvikt 6.4 oz [180.0 g]

Förpackning



Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 5.6 oz [158.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0-nätverksadapter

1 - Micro HDMI till HDMI-adapter

1 - Micro HDMI till VGA-adapter

1 - CD med drivrutiner för USB-nätverksadapter

1 - Instruktionsmanual för USB-nätverksadapter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


