Informacja prasowa

14.04.2022

Multiport Hama USB-C z 12 gniazdami i wbudowaną ładowarką
indukcyjną. Niezależność w każdej sytuacji
W ofercie marki pojawił się już hub z 12 różnymi złączami, takimi jak
USB-A i C, HDMI, Ethernet, Jack 3,5 mm oraz slotami na karty (micro)SD.
Dodatkową użyteczną funkcją tego istnego kombajnu jest możliwość
bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych.

Z roku na rok jesteśmy otoczeni coraz większą liczbą elektronicznych urządzeń w różnych standardach, a
przecież komputer czy tablet dysponuje ograniczoną liczbę portów do ich podłączenia. Zapomnijmy o żonglerce
masą kabli, bo wystarczy zainteresować się wielofunkcyjnym multiportem Hama USB-C z 12 złączami, w
dodatku mogącym naładować smartfon czy tablet.

Multiport przybiera kształt czarno-szarego, stonowanego wizualnie pudełka o szerokości i głębokości 10,5
cm oraz wysokości 2,3 cm. Długość dołączonego kabla USB-C wynosi 15 cm. Gumowe nóżki
zapobiegają ślizganiu się całej konstrukcji po powierzchni blatu stołu czy biurka.

Wyposażono go w technologię ładowania indukcyjnego do wygodnego bezprzewodowego ładowania
kompatybilnego smartfona. Wystarczy odpowiednio położyć go na urządzeniu, a proces zasilania energią
rozpocznie się samoczynnie. Ta nowość produktowa zapewnia szybkość transferu danych do 5 Gbps,
jest również kompatybilna ze standardem Thunderbolt 3/4.

Wbudowane gniazdo USB typu C obsługuje standard USB Power Delivery (USD PD), umożliwiając
ładowanie za pomocą zasilacza USB-C. Nie brak tu portu HDMI dla uzyskania ostrej jak brzytwa jakości
kinowej obrazu Ultra HD o wysokiej rozdzielczości 4096 x 2160 pikseli (4K). W hubie znajdziemy też
gniazdo Ethernet, zapewniające transmisję danych w sieci o wartości do 1 Gbit/s. Multiport może też
funkcjonować jak czytnik kart SD i microSD, obsługujący karty pamięci o pojemności do 2 TB. Producent
pomyślał też m.in. o klasycznym wejściu 3,5 mm audio dla uzyskania świetnej jakości dźwięku stereo hi-fi o
wysokiej rozdzielczości.

Warto wspomnieć, że spory rozstaw gniazd pozwala na bezproblemowe podłączanie nawet szerokich wtyczek.
Natomiast zastosowanie elastycznych materiałów minimalizuje ryzyko złamania przewodu, co przecież
dzieje się w takich sytuacjach całkiem często.

Multiport Hama z ładowaniem indukcyjnym, dostępne złącza:
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4 x USB-A, np. do zewnętrznego dysku twardego, pendrive’a, myszki, klawiatury czy drukarki;
1 x USB-C do pamięci USB, myszki, klawiatury lub drukarki;
1 x USB-C do ładowarki czy zasilacza Power Delivery;
1 x VGA do podłączenia np. monitora, telewizora albo projektora;
1 x HDMI do połączenia np. z telewizorem, monitorem czy projektorem;
1 x LAN/Ethernet, np. do kablowych połączeń internetowych/sieciowych;
1 x czytnik kart SD dla kart pamięci SD, SDHC, SDXC;
1 x czytnik kart microSD np. dla kart pamięci microSD, microSDHC, microSDXC;
1 x 3,5 mm audio/AUX np. dla słuchawek, zestawów słuchawkowych lub głośników

Sugerowana cena detaliczna tej nowej propozycji w ofercie firmy Hama wynosi 349 zł.

Więcej szczegółów: https://pl.hama.com.

Informacje o firmie HAMA
Z ofertą 18.000 produktów Hama jest wiodącym specjalistą w dziedzinie akcesoriów foto, video, audio,
telekomunikacja, multimedia, zatrudniając około 2500 pracowników na całym świecie.
Tylko w siedzibie firmy w Monheim, w Niemczech pracuje ponad 1500 osób z duzym osobistym
zaangazowaniem w sukcesy przedsiebiorstwa. Dzialania centrali wspierane sa przez liczne filie oraz partnerów
handlowych w calej Europie, gdzie zatrudnionych jest okolo 800 pracowników. W ten sposób Hama jest obecna
na swiatowych rynkach ze swoimi wysokiej jakosci produktami i kompetentna obsluga.
Hama Polska
Milowym krokiem w procesie podboju rynków wschodnich było otwarcie w roku 2000 nowego oddziału Hama w
Polsce. Hama Polska została utworzona 01.10.2000 w stolicy Wielkopolski – Poznaniu. Rozwijając dystrybucję
akcesoriów w całym kraju Hama odnotowała liczne sukcesy, konsekwentnie budując swój prestiż i markę. Dzięki
poświęceniu i wielkiemu zaangażowaniu swoich pracowników Hama rozrosła się, zmieniając swój profil z małej,
zatrudniającej kilka osób firmy, na firmę średnią z dużymi perspektywami na przyszłość.
Hama Polska posiada w swojej aktuanej ofercie ponad 4. 000 produktów, gwarantując jednocześnie ich wysoką
jakość oraz różnorodność.
Polityka asortymentowa Hama Polska polega na wprowadzaniu na rynek najnowszych światowych trendów i
utrzymaniu pełnej dostępności produktów. Ciągły kontakt z pasjonatami techniki, użytkownikami PC, GSM,
fotografikami pozwala nam na wyczucie potrzeb naszych klientów.

Dodatkowych informacji udzielą:

Arkadiusz Gołka
+48 600 265 207
email: arek@gammapr.pl

