
UH3234
USB-C Multiport Dock met Power Pass-Through

Het ultraplatte ATEN USB-C Multiport Dock met Power Pass-Through is een eenstaps totale upgrade voor uw laptop die alle extra
uitbreidingsmogelijkheden biedt die u nodig hebt. Gebruik slechts één kabel om tot 10 apparaten toe te voegen, met
stroomdoorvoer om uw productiviteit te verhogen en extra aansluitingen voor HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.1 Gen 1,
SD/MMC/MicroSD, Ethernet en audio.



 

Stijlvol en compact design

Met een trendy ergonomisch ontwerp maakt de aluminium behuizing van het docking station hem niet alleen licht maar ook
robuust, zodat u uw laptop bovenop het docking station kunt zetten om ruimte te besparen, comfortabel te typen en uw laptop koel
te houden.

Een kabel voor stroom, video, audio en gegevens

Gebruik de enkele USB-C-kabel voor het opladen, overzetten van gegevens en uitbreiden van uw werkstation met 10 poorten. Het
docking station biedt niet alleen de flexibiliteit van drie opties voor video-interfaces (HDMI, DisplayPort en VGA), maar is ook
voorzien van lezers voor SD/MMC/MicroSD-geheugenkaarten. U kunt een headset/microfoon of een reeks USB type A-
randapparaten aansluiten, zoals externe harde schijven, of een normaal toetsenbord en muis, om uw werkstation af te ronden. 

Om al uw stroomvragende apparaten en randapparaten te voeden terwijl u werkt, biedt het dock 60 W stroomdoorvoer via de USB-
C wisselstroomadapter van de laptop.

 



Prachtig 4K of dubbel HD monitorinstallatie

Met dit veelzijdige dock kunt u uw Macbook of Chromebook uitbreiden met een extra monitor en van een visuele ervaring met
ultrahoge definitie genieten. U kunt tevens uw Windows USB-C-laptop spiegelen of uitbreiden naar twee monitoren en uw
productiviteit verbeteren en meer werk gedaan krijgen.

Superieure anti-interferentie (EMI) capaciteit

Verhoog de dichtheid van de kabelafscherming met 85% om voor een betrouwbare en veilige connectiviteit en werking te zorgen,
zonder signaalstoringen door andere apparaten.



 

 



Opties

De ATEN UH3234 USB-C Ultra-Slim Multiport Dock is een ultraplatte, eenstaps totale upgrade voor uw laptop die alle extra
uitbreidingsmogelijkheden biedt die u nodig hebt. Gebruik slechts één kabel om tot 10 apparaten toe te voegen, met
stroomdoorvoer om uw productiviteit te verhogen met extra aansluitingen voor HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.1 Gen 1,
SD/MMC/MicroSD, Ethernet en audio. 

Met stroomdoorvoer tot 60 W kan de UH3234 uw laptop opladen als deze is aangesloten op het docking station. De UH3234 levert
stroom aan bijpassende USB-C Windows of Mac laptops met PD Profile-specificaties van 20 V/3 A, 12 V/3 A, 9 V/3 A en 5 V/3 A.

Geniet van verbijsterende 4K-video of een dubbele HD monitor-installatie met ondersteuning voor HDMI, VGA en DisplayPort. De
UH3234 routeert video vanaf een broncomputer naar een DisplayPort- of HDMI-monitor via één enkele kabel waarbij de hoogste
kwaliteit 4K-resolutie behouden blijft. U kunt uw Windows USB-C-laptop ook spiegelen of uitbreiden naar twee monitoren in 1080P. 

Dit ergonomische, plug-and-play apparaat (geen stuurprogramma's nodig) is compatibel met alle belangrijke besturingssystemen
(Windows en OS X). Bespaar ruimte op uw bureaublad door uw laptop rechtstreeks bovenop het lichtgewicht maar robuuste
docking station te zetten of plaats het dock naast uw monitoren voor een stijlvol, minimalistisch werkstation.

Sluit tot 10 apparaten rechtstreeks aan via een USB-C kabel
Biedt Power Delivery Pass-through tot 60 W na aftrek van 15 W die door het dock wordt gebruikt*
Ondersteunde energieprofielen zijn 20 V/3 A, 12 V/3 A, 9 V/3 A en 5 V/3 A
Ondersteunt 4K-resolutie op een enkel HDMI- of DisplayPort-scherm, en Dual 1080p op een DisplayPort- en een HDMI- of
VGA-**monitor
1 x USB 3.1 Gen 1 Type A-poort ondersteunt Battery Charging Specification Revision 1.2 (BC 1.2) voor snelladende apparaten
Ingebouwde geheugenkaartlezers (SD/MMC/Micro SD)
Audio line-in en line-out
Gigabit Ethernet
Stijlvol en ultraplat docking station
Verbeterde EMI-bescherming door de dichtheid van het kabelweefsel te vergroten en geleidend schuim toe te voegen
De achterste voetjes van een 12 inch MacBook passen rechtstreeks in de bevestigingsopeningen op de UH3234.
Werkt samen met alle belangrijke besturingssystemen: Windows®, OS X®, Android en i-Pad Pro
Compatibel met Thunderbolt 3 (USB-C)

*Doorvoer van energie vereist een aanvullende USB-C PD-stroomadapter. 
**1. Video-uitvoer via een USB-C-poort functioneert alleen als deze ondersteuning biedt voor DP Alt-modus. 
   2. Twee beeldschermen functioneert alleen als de computer een videokaart met ondersteuning voor MST-technologie heeft.
Mac-computers, Android en iPad Pro bieden slechts ondersteuning voor één beeldscherm.

Specificaties

Computerverbindingen 1

Connectoren

Computer 1 x USB-C Male

Apparaat 1 x USB 3.1 Gen1 Type A Female met BC1.2*
2 x USB 3.1 Gen1 Type A Female*

*De totale uitgang van 3 x USB 3.1 Gen1 Type A Female is 10W (5V/2A).

Video Uitgang 1 x DisplayPort Female
1 x HDMI Female
1 x VGA Female

LAN Poorten 1 x Gigabit Ethernet Female

Geluid 1 x 3.5mm stereo 4-polige microfoon en koptelefoonaansluiting

Stroom Ondersteunt USB Stroomlevering 2.0 voor het opladen van laptops tot 60W, deze
stroomprofielen omvatten 5V, 9V, 12V, 20V (extra USB-C stroomadapter nodig)*



*Ondersteunt alleen USB-C PD stroomadapter, werkt niet met USB-C QC stroomadapter.

Prestatie

Geheugenstick 1 x SD/SDHC/SDXC kaartgleuf*
1 x Micro SD/SDHC/SDXC (tot 128 GB) kaartgleuf*

*SD en Micro SD Kaart kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden; functionaliteit volgens de
volgorde van plaatsing.

Video Resolutie Enkelvoudig Beeld :*
DisplayPort - 3840 x 2160@30
HDMI - 3840 x 2160@30
VGA - 1920 x 1200@60

Tweevoudig Beeld :**
DisplayPort/HDMI - 1920 x 1080@60
DisplayPort/VGA - 1920 x 1080@60

*Met Intel 7e Generatie Core Processor (Kaby Lake) en hoger. Voor meer informatie over CPU
generaties, ga naar: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-
numbers.html 
Om een video-uitgang via een USB-C-poort te laten werken, is een apparaat met DP Alt Modus-
ondersteuning vereist. 
***Om Tweevoudig Beeld te gebruiken, moet de grafische kaart van de computer MST
technologie ondersteunen. Mac computers ondersteunen alleen een Enkelvoudige Beeld-
uitgang.

Stroomverbruik DC5V:15W:66BTU

Omgeving

Operatietemperatuur 0°C tot 40°C (32°F tot 122°F)

Opslagtemperatuur -10°C tot 70°C (-4°F tot 158°F)

Vochtigheid 10% tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Aluminium

Gewicht 0.32 kg ( 0.7 lb )

Afmetingen (L x B x H) 28.00 x 7.50 x 1.45 cm 
(11.02 x 2.95 x 0.57 in.)

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke
afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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