
Universeel USB 3.0 laptop mini-docking station met HDMI®, GbE - USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter NIC
met HDMI

StarTech ID: USB31GEHD

Met de USB31GEHD USB 3.0 mini-dockingstation adapter kunt u gigabit Ethernet en HDMI®-aansluitpoorten
toe aan uw Ultrabook™, laptop of desktop via één USB 3.0 host, waardoor u beschikt over twee aansluitpoorten
die niet altijd aanwezig zijn op moderne draagbare computers.

Deze adapter biedt volledige gigabit bandbreedte voor snellere netwerkverbindingen en maakt optimaal gebruik
van de 5 Gbps capaciteit van de USB 3.0 interface ter ondersteuning van 10/100/1000 Mbps Ethernet.
Bovendien is de adapter volledig compatibel met IEEE 802.3/u/ab standaards. Daarnaast fungeert de gigabit-
adapter als een externe grafische kaart, waardoor u een extern scherm kunt toevoegen aan uw laptopscherm,
met 2048x1152 video en 5.1 surround sound audio (alleen vanaf de HDMI®-poort).

Deze adapter met USB-voeding is een ideale multi-poorts combo-adapter voor mobiele of vaste omgevingen
heeft geen externe voedingsadapter nodig en is dus de perfecte laptopaccessoire die precies in uw reistas past
dankzij het compacte en draagbare design.

De mini docking station adapter garandeert een snelle en eenvoudige installatie door het automatisch
downloaden van het meest recente stuurprogramma naar Windows®-systemen met een actieve
netwerkverbinding, en is neerwaartse compatibel met USB 2.0 systemen (snelheid beperkt door de USB-bus).

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
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Applications

Los beperkte verbindingsmogelijkheden op door twee essentiële verbindingspoorten aan uw laptop toe te
voegen
Voltooi uw werk onderweg, een ideale reisgenoot voor uw Ultrabook™, laptop of netbook
Sluit uw laptop aan op een vast gigabit-netwerk in situaties waar geen wifi-verbinding aanwezig is zoals
in klaslokalen, kantoren en hotels
Vervang een defecte geïntegreerde Ethernet-poort van een laptop of upgrade naar een 1000 Mbps
gigabit-verbinding
Voeg één extra scherm toe aan uw computer met externe schermondersteuning - controleer uw e-mails
op uw laptopscherm terwijl u op het internet surft via een extern scherm
Sluit uw HDMI-projector aan en toon aantrekkelijke presentaties of multimedia-inhoud

Features

1x 10/100/1000 Mbps netwerkpoort, 1x HDMI uitgang
USB-busvoeding - geen externe voedingsadapter vereist
Compact, slank en licht design voor maximale mobiliteit
Downloadt het meest recente stuurprogramma naar Windows® pc's via een actieve netwerkverbinding
voor een probleemloze installatie
Compatibele met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX en 1000BASE-T)
SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0
Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
4K Support Nee
Bus type USB 3.0
Chipsetcode DisplayLink - DL-3700
Fast-Charge Port(s) Nee
Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 

USB 3.0 hub-poort is neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
Auto MDIX Ja
Compatibele
netwerken

10/100/1000 Mbps

Full duplex
ondersteuning

Ja

Maximale digitale
resoluties

2048x1152 (HDMI)

Maximale
overdrachtsnelheid

5 Gbps (USB 3.0) 
2 Gbps (Ethernet; full-duplex)

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Type connector(en) 1 - USB 3.0 A (9-polig; SuperSpeed) Mannelijk
Type connector(en) 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Besturingssystemen Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit

or 64-bit), XP SP3 (32-bit)
Mac OS® 10.6 and later (tested up to 10.11)

Systeem- en
kabelvereisten

USB-computersysteem met beschikbare USB 3.0 poort

LED-indicatoren 1 - Verbinding
LED-indicatoren 1 - Activiteit
Inclusief
voedingsadapter

Gevoed via USB

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 10-90% RV
Breedte product 2.6 in [65 mm]
Gewicht product 1.7 oz [47 g]
Hoogte product 0.7 in [19 mm]
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Kabellengte 4.4 in [111 mm]
Kleur Zwart
Lengte product 2.6 in [65 mm]
Type behuizing Kunststof
Verzendgewicht
(verpakt)

5.5 oz [156 g]

Meegeleverd 1 - USB 3.0 mini-dockingadapter
Meegeleverd 1 - Driver-CD
Meegeleverd 1 - Handleiding

Certifications, Reports and Compatibility
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