
USB-C 4 in 1 multiport adapter voor laptops - 4K
HDMI of VGA - GbE - USB 3.0 - wit / zilver
Product ID: DKT30CHVW

Breid de connectiviteit van uw met USB-C™ uitgevoerde laptop uit. Met deze USB-C multiport adapter
kunt uw laptop veranderen in een krachtig werkstation, bijna overal waar u heen gaat, zodat u niet meer
vele verschillende poortadapters hoeft mee te nemen en aan te sluiten. Met deze 4-in-1 adapter kunt u
4K Ultra HD HDMI® of VGA video output, één USB 3.0 Type-A poort en één gigabit Ethernet-poort via de
USB-C poort van uw laptop toevoegen.

Deze adapter is de perfecte accessoire voor uw MacBook Pro, Chromebook™, Dell XPS of andere met USB
Type-C™ uitgeruste laptop, waardoor u de meest gebruikelijke video outputs plus andere essentiële
toegevoegde poortopties krijgt. De adapter heeft een slank, wit en zilveren design dat er geweldig uitziet
naast Apple laptop, en is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.
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Maak een krachtig werkstation met 4K videoweergave

De multiport adapter breidt de connectiviteit van uw laptop met een beperkt aantal poorten uit met deze
geïntegreerde USB-C kabel, waarmee u tegelijkertijd meerdere apparaten kunt aansluiten. En samen met
uw laptopscherm kunt u met deze veelzijdige USB-C multiport adapter, indien nodig, gemakkelijk een
dual-monitor werkstation creëren.

De USB-C multiport adapter is voorzien van HDMI- (met audio) en VGA-poorten, zodat u gemakkelijk een
4K HDMI- of een standard-definition VGA-scherm kunt aansluiten. met deze adapter sluit u met gemak
een high-resolution scherm aan voor interactieve presentaties in vergaderruimtes, klaslokalen en
conferentieruimtes of kunt u een tv met HDMI-poort in een hotelkamer gebruiken als een extern
beeldscherm als u op reis bent. De optionele VGA videoweergave betekent dat u, wanneer nodig,
eenvoudig verbinding kunt maken met oudere VGA-projectiesystemen of -schermen.

Krijg een betrouwbare netwerkverbinding

De gigabit Ethernet-poort garandeert betrouwbare toegang tot een vast netwerk, wat ideaal is op plaatsen
met beperkte wifi-toegang.

Ontworpen voor eenvoudige mobiliteit

Omdat de multiport adapter via USB wordt gevoed, hoeft u geen aparte voedingsadapter mee te nemen.
De adapter biedt zowel HDMI als VGA videoweergave, waardoor u de flexibiliteit hebt om u, indien nodig,
aan te passen aan nieuwere en oudere configuraties in vergaderruimtes. De adapter heeft ook een
geïntegreerde USB-C kabel en biedt u netwerkconnectiviteit plus een USB Type-A aansluiting voor
optimale veelzijdigheid terwijl u reist.

De DKT30CHVW wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.

NB: 

•

Bij MacBook hostsystemen met macOS 10.12 is versie 10.12.6 of hoger vereist ter ondersteuning
van dit product.

• Uw met USB-C uitgeruste laptop moet video (DP alt mode) ondersteunen om deze adapter te kunnen
gebruiken. De adapter ondersteunt geen USB Power Delivery.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• De draagbare adapter, in zilver en wit, is het perfecte accessoire voor
uw MacBook Pro, MacBook, Chromebook of andere USB-C laptop, en
voegt 4K video, VGA, GbE en één USB 3.0 poort toe.

• Sluit uw laptop aan op een projector en geniet van multimedia
content thuis of tijdens presentaties in vergaderruimtes en
klaslokalen

• Gebruik een tv met HDMI-poort in een hotelkamer als een extern
beeldscherm als u op reis bent

• Integreer de compacte adapter in kleine werkruimtes en
(thuis)kantoren

Features

• Breid de connectiviteit van uw MacBook Pro, Chromebook, Dell XPS
of andere met USB-C uitgevoerde laptop uit

• 4-in-1 multiport adapter biedt 4K Ultra HD (3840 x 2160p) HDMI of
VGA video output, een USB 3.0 poort en een gigabit Ethernet poort

• Slanke, compacte en duurzame behuizing voor mobiliteit, met een
aantrekkelijk witte en zilveren look

• Met een extra USB 3.0 Type-A poort kunt u uw bestaande USB-
apparaten aansluiten (neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x
apparaten)

• Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
• Gigabit Ethernet RJ45 poort ondersteunt Wake-on-LAN (WOL), jumbo

frames, VLAN Tagging en Energy-Efficient Ethernet
• Gemakkelijke installatie met native ondersteuning van de meeste

Windows®- en Mac-besturingssystemen (werkt ook met Google
Chrome OS™)

www.startech.com
1 800 265 1844



Warranty 3 Years

Hardware 4K ondersteuning Ja

Bus type USB-C

Chipsetcode Cypress - CYPD2122
Cypress - CYUSB3314
STMicroelectronics - STDP2650
Chrontel - CH7517
ASIX - AX88179

Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 
USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

Ondersteunde schermen 1

Snellaadpoort(en) Nee

Prestaties Audiospecificaties HDMI-uitgang - 7.1 surround sound

Auto MDIX Ja

Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps

Full duplex ondersteuning Ja

Maximale analoge resoluties 2048 x 1280p - 30Hz (VGA)

Maximale digitale resoluties 3840 x 2160p - 30Hz (HDMI)

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

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning Ja

Connector(en) Type connector(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk

1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk

1 - RJ-45 Vrouwelijk

1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk

Software Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS 10.10 tot 10.14
Chrome OS™

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Bij MacBook hostsystemen met macOS 10.12 is versie
10.12.6 of hoger vereist ter ondersteuning van dit product.

Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige
functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg ervoor
dat de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode
ondersteunt.
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Slechts één video-uitgangspoort kan tegelijkertijd worden
gebruikt (HDMI of VGA). Als twee beeldschermen zijn
aangesloten, heeft de HDMI-poort prioriteit.

Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor 4K x 2K
resolutie (4K is ook bekend als 4K x 2K).

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

Systeem- en kabelvereisten Host laptop met een beschikbare USB-C poort (om
volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C
poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunen).

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Vochtigheid 5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 2.1 in [54 mm]

Gewicht product 2.5 oz [72 g]

Hoogte product 0.7 in [17 mm]

Kabellengte 4.1 in [105 mm]

Kleur Wit & zilver

Lengte product 4.5 in [114 mm]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 5.4 oz [152 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C multiport adapter voor laptops

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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