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Opis produktu : 

Nowe Macbooki posiadają porty USB Typ-C, które służą jednocześnie do ładowania 
ultrabooka jak i do komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi. Nowy Macbook dopiero z Unitek 
Premium C-HUB + NET ujawnia pełnię swoich możliwości. 

Unitek Premium C-HUB + NET Power Delivery to wykonany z dbałością o każdy szczegół, 
hub USB TypC z funkcją przeniesienia zasilania ponad magistralą danych - tak zwaną Power 
Delivery. 

Huba podłączamy do Macbooka, a jego oryginalny zasilacz podłączamy do portu TypC huba 
c-HUB 2.  W ten sposób nie tylko ładujemy naszego Maca, ale możemy podpiąć urządzenia 
peryferyjne USB takie jak: pendrive, drukarka, myszka, a także zsynchronizować iPhona.  

Dodatkowo Unitek Premium C-HUB + NET wyposażono port Gigabit Ethernet dla szybszego 
i stabilniejszego podłączenia do Internetu i sieci LAN. 

Unitek Premium C-HUB + NET to niewielkich rozmiarów, uniwersalna stacja dokująca, dzięki 
której docenisz prostotę jednego portu w twoim Macbooku - portu, który: ładuje, synchronizuje, 
łączy z Internetem oraz służy do podłączania urządzeń peryferyjnych. 

Specyfikacja : 

• 2 porty USB3.0 SuperSpeed, transfer rate up to 5Gbps. 

• 1 port Gigabit Ethernet (RJ-45) IEEE 802.3 specification, support 10/100/1000Mbps 

• Support IPv4 / IPv6 network, power management and Wake-On-LAN. 

• Wsparcie dla USB Power Delivery Revision 2.0 Version 1.1. 

• 1 port USB TypC - Power Delivery (Profile 4), maximum power output up to 20V/3A. 

• Wbudowane sterowniki 

• Plug and play. 

• Wymiary: 98 x 39 x 16 mm 

• długość zintegrowanego przewodu USB TypC - 30 cm 
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a. Port USB3.0 

b. Power Delivery 

c. Port sieciowy gigabitowy 

Diody : 

d. Zielona :  połączenie sieciowe (ACT) 

e. Żółty :  transmisja danych 

f. Biały :  ładowanie poprzez PD : 

Status 1 : Wolne ładowanie <5V 

Status 2 : Szybkie ładowanie >5V 

 

Ustawienia sieciowe : 

MacOS : 

W Preferencjach systemowych [System Preference] naciśnij ikonę Sieć [Network] na liście po 
lewej stronie pojawi się nowy adapter sieciowy. 

 

Windows : 

W Panelu sterowania wybierz Centrum sieci i udostępniania następnie po lewej stronie Zmień 
ustawienia karty sieciowej. Tam pojawi się nowy interfejs sieciowy. 
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Gwarancja: 
Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim www.fen.pl.  

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia 
urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu. 

 

Skrócone zasady reklamacji sprzętu: 

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w 
opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków 
zapewnianych przez opakowanie fabryczne. 

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis 

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem 
www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf 

 

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska 

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego 
opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten 
wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu 
spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach 
odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym 
konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu 
prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty. 

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.  

 

 

 

 

Dział Wsparcia Technicznego 

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. 

Kontakt: support@fen.pl  	


