
VGA- och Ethernet-adapterpaket för Samsung XE303 Chromebook – HDMI till VGA – 
USB 2.0 till Ethernet

Produkt ID: SAMCHDFEK

SAMCHDFEK tillbehörspaketet för Samsung® XE303 Chromebook™ är ett paket med tillägg med två 
adaptrar från StarTech.com som gör det möjligt att utöka skärmen och nätverket för din Chromebook 
med begränsat antal portar.

Paketet innehåller en HDMI® till VGA-adapter för att ansluta din Samsung XE303 (eller 
Chromebook/bärbar dator med liknande konfiguration) till en extern VGA-skärm eller -projektor 
genom HDMI®-utgången. En USB 2.0 till Fast Ethernet-adapter medföljer dessutom, vilken lägger till 
en trådad 10/100 Mbps Ethernet-anslutning genom USB.

Trots att Chromebook är väldigt portabel har den sällan de portar som behövs för att ansluta till olika 
skärmar/projektorer och trådade nätverk medan du förflyttar dig mellan styrelserum, kontor i eller 
utanför hemmet, mässor, hotell och konferensanläggningar. Vi designade detta paket med tillbehör till 
surfplattor för att erbjuda de anslutningar som mobila användare använder mest och som tidigare 
saknats, för att förbereda dig för nästan vad som helst.

Paketets innehåll:

– HDMI till VGA-adapter (HD2VGAMICRO)

– USB 2.0 till 10/100 Mbps Ethernet-nätverksadapter (USB2106S)

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



    

Användning

• Lägg till stöd för en extra skärm till din Samsung® XE303 eller liknande Chromebook™

• Lägg till en trådad Fast Ethernet-nätverksanslutning

Funktioner

• 1 x HDMI® till VGA-adapter, 1 x USB 2.0 till 10/100 Mbps Ethernet-adapter medföljer

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

• USB 2.0 10/100 Mbps-nätverkskort med stöd för halv/hel duplex

• Kompakta och lätta adaptrar för maximal portabilitet

Utseende

Garantipolicy 2 Years

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 0.0 in [0.0 mm]

Produktbredd 0.0 in [0.0 mm]

Produkthöjd 0.0 in [0.0 mm]

Produktvikt 0.0 oz [0.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 5.5 in [14.0 cm]

Package Height 1.6 in [40.0 mm]



Fraktvikt (förpackning) 4.2 oz [120.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI till VGA-adapter

1 - USB 2.0 10/100 Ethernet-adapter

1 - Drivrutin CD

1 - Instruktionsbok

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


