
Vergadertafel aansluitdoos met laptop docking en stroommodules

Productcode: KITBXDOCKPEU

Deze aansluitdoos bundel voor vergadertafels biedt voeding en opladen waar nodig is en voegt 
docking station capaciteiten toe aan uw vergaderruimte, klaslokaal of besloten ruimte.

De StarTech.com bundel bestaat uit drie producten voor een gemakkelijke direct-uit-de-doos 
connectiviteitsoplossing:

• Voedingsuitgangmodule (MOD4POWEREU)

• Laptop docking module (MOD4DOCKACPD)

• Dual-module connectiviteitsbox voor vergadertafels (BOX4MODULE)

Met deze voedingsaansluiting voor vergadertafels kunt u een laptop voeden via de 
wisselstroomuitgang en telefoons en tablets opladen via de 2,4 A USB poorten, direct vanaf uw 
vergadertafel.

Tijdens vergaderingen moet u wellicht telefonische vergaderingen organiseren met applicaties zoals 
Microsoft Teams, Zoom of Google Hangouts.In tegenstelling tot andere oplossingen in vergaderruimtes 
die beperkt zijn tot een of twee met elkaar samenwerkende applicaties kunt u met deze module uw 
eigen laptop gebruiken, zodat u niet beperkt bent tot een specifiek platform.

Met het  USB-C docking station voor vergaderruimtes kunt u met anderen in de ruimte en wereldwijd 
samenwerken. Hiermee kunt u:

• Toegang krijgen tot het scherm, de randapparaten, webcam, luidsprekers, microfoon en het netwerk 
in uw ruimte

• Mobiele apparaten opladen via de USB-A laadpoort

• Voed een ondersteunde USB-C laptop met USB-C voeding



Gebruikers die niet van laptop docking mogelijkheden kunnen genieten of geen snelle toegang tot het 
scherm hebben, kunnen de HDMI poort aan de voorkant gebruiken om een laptop direct op het 
scherm aan te sluiten.

Het inzetstuk voor vergadertafels is eenvoudig te installeren en heeft een deksel dat sluit en zo de 
verbindingspunten aan het zicht onttrekt. En de kabelmanager zorgt ervoor dat kabels toegankelijk 
blijven. De aansluitdoos voldoet aan de behoeften van kleine, middelgrote of grote ruimtes.

De KITBXDOCKPEU heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

         

  

Toepassingen

• Biedt extra voedings- en oplaaduitgangen

• Eenvoudige verbinding tussen uw laptop en de apparaten in uw ruimte

• Perfect voor telefonische vergaderingen en presentaties

• Ideaal voor vergaderruimtes, klaslokalen en besloten ruimtes

Eigenschappen

• Verander de tafel in uw vergaderruimte of besloten ruimte in een voedings-, oplaad- en docking 
station oplossing

• Houd uw laptop en mobiele apparaten opgeladen met één voedingsuitgang en twee USB 
oplaadpoorten

• Krijg gemakkelijk toegang tot apparaten in een vergaderruimte of besloten ruimte en organiseer 
telefonische vergaderingen met applicaties zoals Microsoft Teams, Zoom of Google Hangouts



• Maak verbinding met alle randapparaten in uw vergaderruimte via een USB-C of USB-A laptop

• Voed en laad uw USB-C laptop met Power Delivery 2.0 (tot 60W)

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

4K ondersteuning Ja

Snellaadpoort(en) Ja

Ondersteunde 
schermen

1

Bus type USB-C

USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Industriestandaarden USB Power Delivery Specification Rev. 2.0 <br/> USB 
batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 <br/> IEEE 802.3, 
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab <br/> USB 3.0 - Neerwaarts 
compatibel met USB 2.0 en 1.1

Chipsetcode DisplayLink - DL-6950

Genesys Logic - GL850G

Texas Instruments - TPS65982

Parade Technologies - PS176

VIA Labs - VL813

Realtek - RTL8153

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

5 Gbps (USB 3.0)

2 Gbps (Ethernet; full-duplex)

Maximale digitale 
resoluties

3840 x 2160p (4K) @ 30Hz

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning Ja

Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps



Auto MDIX Ja

Full duplex 
ondersteuning

Ja

Algemene specificaties (MOD4DOCKACPD) Polariteit middelste tip: Positief

(MOD4DOCKACPD) Ingangsspanning: 100 ~ 240 AC

(MOD4DOCKACPD) Uitgangsstroom: 6 A

(MOD4DOCKACPD) Uitgangsspanning: 20 V DC

(MOD4DOCKACPD) Stekkertype: N

(MOD4DOCKACPD) Voedingsbron: Inclusief 
wisselstroomadapter

(MOD4DOCKACPD) USB Power Delivery: 60W

(MOD4POWEREU) Ingangsspanning: 110 ~ 240 AC

(MOD4POWEREU) Maximale uitgangsspanning: 240 
V<br/>

(MOD4POWEREU) Nominale ingangsspanning: 110V ~ 
240V

(MOD4POWEREU) Nominale uitgangsspanning: 110V ~ 
240V

(MOD4POWEREU) Aantal wisselstroomuitgangen: 1

(MOD4POWEREU) Aantal USB-voedingspoorten: 2

(MOD4POWEREU) Uitgangsstroom: 10 A

(MOD4POWEREU) Uitgangsspanning: 5 DC

(MOD4POWEREU) Voedingsbron: Inclusief 
EU-voedingskabel

Connector(en)

Type connector(en) 3 - HDMI (19-polig)

1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge)

3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)



2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - RJ-45

1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Ingangsconnector(en) 1 - CEE 7/7 voeding (Europees)

Uitgangsconnectoren 1 - IEC 60320 C13 voeding

2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.9 - 10.12, 10.14, 10.15, 11.0, 12., 13.0

Chrome OS™ v55+

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige 
functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat 
de USB-C poort van uw hostcomputer USB 
Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt.

4K resolutie wordt ondersteund. Een voor 4K geschikt 
scherm is vereist voor de weergave van 4Kx2K resolutie

Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik 
van een USB 2.0 hostverbindingskabel, kan de prestatie 
beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd)

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze 
connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps

Kabels met ferrietkern kunnen de manoeuvreerbaarheid 
van kabels in het kabelgat verminderen. Als 
ferrietkernen noodzakelijk zijn, adviseren wij het gebruik 
van kabels waarbij de ferrietkern zich zo dicht mogelijk 
bij de connector bevindt

Het dock wordt aangesloten op de USB-C poort van uw 
laptop. Het dock kan ook op de USB-A poort van laptops 
worden aangesloten met een USB-B naar A kabel 
(meegeleverd), maar dan is Power Delivery voor de 
voeding van uw laptop niet via USB-A beschikbaar.



Indicatoren

LED-indicatoren 2 - Voeding (1 - MOD4POWEREU, 1 - MOD4DOCKACPD)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0 to 40 (32°F to 104°F) (MOD4DOCKACPD and 
MOD4POWEREU)

Opslagtemperatuur -20°C to 65°C (-4°F to 149°F) (MOD4DOCKACPD) 

-27 to 40 (-16.6°F to 104°F) (MOD4POWEREU)

Vochtigheid 20~80% RV (MOD4DOCKACPD) <br/> 8% tot 90% 
(MOD4POWEREU)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminum, Steel and Plastic

Lengte product 6.5 in [16.5 cm]

Breedte product 12.5 in [31.8 cm]

Hoogte product 4.3 in [11.0 cm]

Gewicht product 6.0 lb [2.7 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.5 in [14.0 cm]

Package Width 14.2 in [36.0 cm]

Package Height 9.4 in [24.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

12.3 lb [5.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Docking station module (MOD4DOCKACPD)

1 - Voedingsmodule (MOD4POWEREU)



1 - Modulaire tafel box (BOX4MODULE)

1 - Universele voedingsadapter (MOD4DOCKACPD)

2 - Montagesteunen (1 - MOD4POWEREU, 1 - 
MOD4DOCKACPD)

3 - Voedingskabels (NA, EU, UK) (MOD4DOCKACPD)

1 - USB-A naar USB-B kabel (MOD4DOCKACPD)

1 - USB-C kabel (MOD4DOCKACPD)

8 - Schroeven montagesteun (M5 x 20 mm) (4 - 
MOD4POWEREU, 4 - MOD4DOCKACPD)

16 - Moduleschroeven (nr. 6-32 x 3/16") (8 - 
MOD4POWEREU, 8 - MOD4DOCKACPD)

1 - Voedingskabel (EU) (MOD4POWEREU)

1 - Kabelbeheerbeugel (BOX4MODULE)

2 - Bovenplaten kabelbeheer (BOX4MODULE)

4 - Kabelbeheer plaatschroeven (nr. 6-32 x 3/8") 
(BOX4MODULE)

4 - Kabelbeheer beugelmontageschroeven (nr. 6-32 x 
3/8") (BOX4MODULE)

1 - Kleine kabelbus (BOX4MODULE)

1 - Grote kabelbus (BOX4MODULE)

1 - Kabelstang (BOX4MODULE)

4 - Kabelstangschroeven (M4 x 4 mm) (BOX4MODULE)

2 - Vleugelbevestigingen (BOX4MODULE)

2 - Verkorte handleidingen (1 - MOD4POWEREU, 1 - 
MOD4DOCKACPD)

1 - Gebruiksaanwijzing (BOX4MODULE)

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


