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Was alles op uw  
werk maar zo  
eenvoudig.

Eenvoudig te installeren
Ook de installatie is een fluitje van een cent. U kunt alle Viewlite monitorarmen upgraden met het Link 
plug & play USB-C-docking station zonder maar één schroef los te draaien. Link is ook verkrijgbaar als 
stand-alone.

Link. De onmisbare ‘missing link’ op uw werkplek.

link.

We zouden het ingewikkeld kunnen maken, 
maar net als de meeste onmisbare innovaties 
is Link ongelofelijk eenvoudig. Een plug 
& play USB-C-docking station met alle 
verbindingsmogelijkheden die u nodig heeft, 
allemaal binnen handbereik op uw werkstation. 
Sluit uw laptop eenvoudig aan op dit docking 
station en ga meteen aan de slag.  

Een bekend probleem eenvoudig opgelost.
Mobiele bereikbaarheid, hot-desking, flexibele 
werkplekken en thuiswerken worden steeds meer 
de norm in onze moderne wereld. Maar hoewel 
zo’n 80% van alle organisaties wereldwijd al 
mobiel werkt, vinden veel werknemers dat hun 
‘basisstation’ onvoldoende is toegerust op deze 
nieuwe realiteit. En daar hebben ze gelijk in. 

Link lost dat probleem voor u op. Met Link sluit 
u iedere laptop, ongeacht het merk, in een 
handomdraai aan op externe schermen en het 
datanetwerk. En terwijl u werkt, laadt Link uw 
laptop op. Nooit meer stoeien met kabels, nooit 
meer tot de ontdekking komen dat u uw lader 
heeft thuisgelaten of niet de juiste adapter bij u 
heeft om uw laptop op een extern scherm aan 
te sluiten. Link is ‘gewoon’ een stijlvol, intelligent 
en gebruiksvriendelijk plug & play USB-C docking 
station. Alle verbindingen voor de hardware van 
vandaag én morgen handig binnen handbereik 
op uw bureau.
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Poorten

Eenvoudig
• Eén kabel voor stroom, A/V, 

data en het opladen van  
uw laptop.

• USB-C plug & play.

Handig
•  Laad uw laptop, mobiele 

telefoon en andere 
persoonlijke apparaten op 
terwijl u werkt.

Intelligent
• Aan te sluiten op meerdere 

externe schermen.
• Compatibel met alle  

hardwaremerken. 

Stijlvol
• Stijlvolle, elegante  

aluminium behuizing.
• Rust stevig op uw desktop.

Link tilt het USB-docking station naar een hoger niveau: slechts één kabel, plug & play. U 
kunt uw laptop op meerdere schermen aansluiten. Dit docking station is toekomstbestendig 
en ziet er ook nog fantastisch uit! Link. Was alles op uw werk maar zo eenvoudig.  

1.  1 x USB-C 
2.  2 x USB-A SuperSpeed
3.  2 x USB-A Hi-Speed
4.  1 x Gigabit Ethernet LAN
5.  2 x HDMI
6. 1 x gelijkstroom

Link. 
Alle voordelen op een rij 

Is Link geschikt voor uw laptop? Doe de Link laptopcheck.
Ga naar www.dataflex-int.com/nl/link of uw dealer voor meer informatie.

De droom van IT- en facility 
managers
•  Alle aansluitingen zijn ‘table-top’ 

en dus eenvoudig te onderhouden
• Installeren van drivers is  

niet nodig.
• Dataverbinding via de kabel  

waarborgt een veilige 
gegevensuitwisseling die aan  
de allerhoogste veiligheids-
normen voldoet.


