
4 poort USB-C hub - mini hub - USB-C naar 4x USB-
A - USB 2.0
Product ID: ST4200MINIC

Met deze draagbare USB hub breidt u de connectiviteit van uw laptop of desktop uit door vier USB 2.0
(Type-A) poorten via één USB Type-C™ of Thunderbolt™ 3 poort toe te voegen. En vanwege de USB-
busvoeding hoeft u geen externe voedingsadapter aan te sluiten, waardoor u comfortabeler reist en de
kabelwarboel op uw werkplekken wordt verminderd.

Voeg USB-poorten toe, bijna overal waar u heen gaat

Dankzij zijn compact en lichtgewicht design is deze 4-poorts USB hub ontworpen voor mobiliteit. U kunt
hem eenvoudig in uw laptoptas stoppen terwijl u reist, waardoor u uw connectiviteitsmogelijkheden
eenvoudig en bijna overal waar dat nodig is, kunt uitbreiden. Hij is perfect voor de aansluiting van veel
voorkomende USB-apparaten zoals een muis, toetsenbord of flashdrive, precies waar u deze nodig hebt.

De hub neemt minimale bureauruimte in en is dus perfect voor hotdesk of BYOD (Bring Your Own Device)
omgevingen.
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Busvoeding maakt reizen comfortabeler

Deze veelzijdige USB-C hub is voorzien van busvoeding, d.w.z. dat hij direct vanaf de USB-C poort van uw
computer wordt gevoed. Daardoor hoeft u minder kabels met u mee te nemen wanneer u reist, omdat u
geen externe voedingsadapter nodig hebt.

Universeel ondersteund, voor eenvoudige installatie

Deze USB 2.0 hub werkt met vele verschillende computers, omdat het geen aanvullende software of
stuurprogramma's vereist. Hij wordt automatisch geïnstalleerd zodra u hem op uw laptop of desktop
aansluit, en is dus gebruiksklaar in slechts enkele seconden. Hij werkt ook met diverse
besturingssystemen zoals Windows®, macOS, Linux® en Chrome OS™, waardoor hij met vele platformen
compatibel is.

De ST4200MINIC wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Gebruik de USB-C hub op uw laptop, MacBook, Ultrabook™ of
Chromebook Pixel™ met een beperkt aantal poorten om uw
aansluitopties uit te breiden door toevoeging van extra USB-A
poorten

• Neem de hub mee op reis, en sluit uw USB-apparaten aan waar u
ook heen gaat

• Perfect voor thuis, op kantoor en in hotdesk omgevingen

Eigenschappen

• Voegt extra USB 2.0, USB Type-A poorten toe aan uw laptop
• Compacte en lichtgewicht behuizing neemt weinig ruimte in, ideaal

voor onderweg of op het bureau
• Voorzien van USB-busvoeding en met een geïntegreerde kabel, zodat

u de hub overal met u mee kunt nemen
• Snelle, gemakkelijke installatie met ondersteuning van een groot

aantal besturingssystemen, zonder dat extra stuurprogramma's
noodzakelijk zijn
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Warranty 2 Years

Hardware Industriestandaarden USB 2.0

Poorten 4

Prestaties Maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s

Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connector(en) Type connector(en) 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk

1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Mannelijk

Software Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software
required

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Systeem- en kabelvereisten Beschikbare USB Type-A poort - USB 2.0 (480 Mbps)

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid 5~90% RV (niet-condenserend)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 80 mm [3.1 in]

Gewicht product 35 g [1.2 oz]

Hoogte product 14.5 mm [0.6 in]

Kabellengte 160 mm [6.3 in]

Kleur Zwart

Lengte product 160 mm [6.3 in]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 105 g [3.7 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C hub

Interface USB 2.0

UASP ondersteuning Nee

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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