7 poorts USB-C hub - USB-C naar 5x USB-A en 2x
USB-C - USB 3.0 hub
Product ID: HB30C5A2CSC

Deze USB-C™ hub verandert de USB Type-C™ of Thunderbolt™ 3 poort van uw laptop of desktop in vier
standaard USB-A poorten, één USB-A snellaadpoort en twee USB-C poorten. U kunt het bereik van uw
USB-apparaten ook uitbreiden door deze hub als een centrale repeater te gebruiken.

Sluit meer apparaten gemakkelijk en snel aan
De 7-poorts USB-hub biedt comfortabele poorttoegang. De langere afmeting van de geleverde kabel biedt
de flexibiliteit om uw hub en USB-apparaten te plaatsen zoals nodig is om een comfortabele,
ruimtebesparende werkruimte te creëren. Er is voldoende afstand tussen de poorten om uw USB
apparaten gemakkelijk te verbinden en los te koppelen, zonder dat u andere apparaten van aangrenzende
poorten moet loskoppelen.
Met de extra USB 3.0 poorten kunt u uw productiviteit verhogen en meer apparaten op uw computer
aansluiten, en hoeft u niet steeds weer apparaten op uw laptop met een beperkt aantal poorten los te
koppelen en weer aan te sluiten.
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Met de hub kunt u de levensduur van uw huidige USB 3.0 apparaten verlengen, terwijl u ook profiteert
van nieuwere USB-C apparaten.

Synchroniseer en laad uw mobiele apparaten op
Met de beschikbare snellaadpoort kan deze hub ervoor zorgen dat uw tablet of smartphone opgeladen en
gebruiksklaar zijn wanneer u deze nodig hebt. Tijdens het opladen hebt u ook toegang tot uw apparaat en
kunt u dit synchroniseren. De USB-A oplaadpoort ondersteunt USB-batterijoplaadspecificatie 1.2.
De HB30C5A2CSC wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen
•
•
•

Upgrade en breid de aansluitmogelijkheden van uw MacBook,
Ultrabook™, laptop of desktop uit
Geschikt voor hot desk-omgevingen om meerdere apparaten op een
USB-hub te kunnen aansluiten
Sluit vele verschillende randapparaten thuis of op kantoor aan,
allemaal via één USB 3.0-aansluiting

Eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•

De 1 meter lange kabel biedt de mogelijkheid om de hub- en USBapparaten flexibel op uw bureau te plaatsen
Sluit tot zeven USB 3.0 apparaten op één USB-C poort van uw
computer: twee USB-C apparaten en vijf USB-A apparaten
USB 3.0 laad-en-synchroniseer poort kan uw apparaat laden met of
zonder een host-verbinding
Alle poorten zijn neerwaarts compatibel met oudere USB 2.0 en 1.1
apparaten
Ondersteunt plug & play installatie, hot-swapping of hot-plugging
Alle poorten zijn compatibel met USB 3.0 met een
dataoverdrachtsnelheid tot 5 Gbps
Geïntegreerde fysieke aan/uit-knop
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Hardware

Prestaties

Warranty

2 Years

Bus type

USB 3.0

Chipsetcode

VIA/VLI - VL813

Industriestandaarden

USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
USB-A laadpoort biedt tot 1,5 A vermogen
USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

Interface

USB 3.0

Poorten

7

USB-C apparaat poort(en)

Ja

USB-C hostverbinding

Ja

Maximale overdrachtsnelheid

5 Gbit/s

Supported Charging Modes

Charging Downstream Port (CDP)
Dedicated Charging Port (DCP)

Connector(en)

Supported Charging Outputs

BC 1.2 (1.5A)

Type en snelheid

USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning

Ja

Type connector(en)

4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
2 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Mannelijk

Software

Besturingssystemen

Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra
stuurprogramma's of software vereist

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie

De USB Type-C poorten zijn alleen voor data geschikt.
USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze
connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.
De hub ondersteunt geen DP Alt Mode of USB Power
Delivery

Systeem- en kabelvereisten

Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps)

Indicatoren

LED-indicatoren

7 - Actief

Voeding

Inclusief voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 ~ 240 AC

Ingangsstroom

1A

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

M
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Uitgangsspanning

12 DC

Uitgangsstroom

4A

Vermogensopname

48

Bedrijfstemperatuur

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Vochtigheid

0~95% RV (niet-condenserend) bij 25°C

Breedte product

65 mm [2.6 in]

Gewicht product

250 g [8.8 oz]

Hoogte product

24 mm [0.9 in]

Kabellengte

1 m [3.3 ft]

Kleur

Zwart & Zilver

Lengte product

149 mm [5.9 in]

Type behuizing

Kunststof

Vormfactor

Desktop

Verpakkingsinformatie

Verzendgewicht (verpakt)

600 g [21.2 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB-C hub

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

1 - 1 m USB-C naar USB-B kabel
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
1 - verkorte handleiding
Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

www.startech.com/nl
0800 0230 168

