
USB-C 4-in1 multiport adapter - SD (UHS-II)
kaartlezer - 100W Power Delivery - 4K HDMI - GbE
- 1x USB 3.0
Product ID: DKT3CHSD4GPD

Breid de connectiviteit van uw met Thunderbolt™ 3/USB-C™ poort uitgevoerde laptop uit. Met deze USB-
C multiport adapter, compatibel met Mac en Windows, kunt u uw laptop veranderen in een krachtig
werkstation, vrijwel overal waar u heen gaat. Met de USB-C adapter kunt u 4K Ultra HD HDMI® video
output, een ultra high-speed SD™ 4.0 kaartlezer (met UHS-II-ondersteuning), een USB 3.0 Type-A poort
en één gigabit Ethernet-poort via de USB-C poort van uw laptop toevoegen.

De adapter heeft een laadvermogen tot 100 W met USB Power Delivery 2.0, zodat u tegelijkertijd de
adapter en uw laptop kunt voeden via een USB Type-C™ voedingsadapter.

Sluit een 4K Ultra HD-scherm aan

De USB-C multiport adapter biedt een 4K Ultra HD HDMI-poort (met audio), zodat u gemakkelijk kunt
verbinden met een scherm met hoge resolutie (4096 x 2160p bij 24 Hz, of 3840 x 2160p bij 30 Hz).
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Snelle SD-kaarttoegang

De USB-C multiport adapter heeft een geheugenkaartsleuf waarmee u via USB 3.0 snel kunt lezen en
schrijven op SD en microSD™ (met adapter) geheugenkaarten. De kaartlezer ondersteunt SD 4.0 en
UHS-II, waardoor high-speed bestandsoverdracht mogelijk is tot 312MB/s. Deze adapter is ideaal voor het
overbrengen van foto's of video's van uw SD-kaarten naar uw met USB-C uitgevoerde laptop of tablet.

De poorten die u het meest nodig hebt

De gigabit Ethernet-poort op de multiport adapter garandeert betrouwbare toegang tot een vast netwerk.
Bovendien kunt u met een bijkomende USB 3.0-poort (USB Type-A) een randapparaat aansluiten zoals uw
muis of flashdrive.

De DKT3CHSD4GPD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

www.startech.com
1 800 265 1844



Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Sluit uw MacBook, Ultrabook of Chromebook™ aan op vast gigabit
internet, op plaatsen waar geen Wi-Fi® beschikbaar is

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

• 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

• Verplaats foto's, video's of andere bestanden van uw SD-kaarten
naar uw met USB-C uitgevoerde tablet, laptop of ander apparaat

Features

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

• Voed tegelijkertijd zowel de multiport adapter als uw laptop met tot
100 W Power Delivery, via de op USB-C gebaseerde voedingsadapter
van uw laptop (ondersteunt USB PD 2.0)

• Biedt 4K Ultra HD HDMI (4096 x 2160p of 3840 x 2160p), een USB
3.0 poort, één gigabit Ethernet poort en een SD-kaartlezer

• SD en microSD (met adapter) geheugenkaartlezer ondersteunt SD
4.0 en UHS-II (neerwaarts compatibel met oudere SD-kaartversies)

• Mooi, compact en USB-voeding voor eenvoudige mobiliteit
• Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
• Sluit een randapparaat aan met een USB 3.0 (Type-A) poort

(neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten)
• Gigabit Ethernet RJ45 poort garandeert betrouwbare toegang tot vast

netwerk, ondersteunt Wake-on-LAN (WOL), jumbo frames, VLAN
Tagging en energiezuinig Ethernet
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Warranty 3 Years

Hardware 4K ondersteuning Ja

Bus type USB-C

Chipsetcode VIA/VLI - VL813
VIA/VLI - VL101
PS176 (HDMI 2.0)
RTS5329 
RTL8153

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 Algemene specificaties Ondersteunt SD 4.0 en UHS-II (Ultra High Speed) voor
high-speed bestandsoverdrachten, met een bussnelheid tot
312 MB/s

Auto MDIX Ja

Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps

Full duplex ondersteuning Ja

Maximale digitale resoluties 4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz 

Lower resolutions are also supported. For example, if the
max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p
and 2560 x 1440p.

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

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

Type opslagmedium SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)

microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter
required)

microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
(adapter required)

UASP ondersteuning Ja

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

1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
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1 - RJ-45 Vrouwelijk

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

1 - SD-/MMC-sleuf Vrouwelijk

1 - USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery Vrouwelijk

Software Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 tot 10.14
Chrome OS™

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.

De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort
van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet
ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er
een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele
adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.

Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie
van 3840 x 2160p (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.

Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. Als uw
laptop bijvoorbeeld precies 60 W vermogen nodig heeft en
een adapter verbruikt een gedeelte van die 60 W, zou uw
laptop niet meer kunnen herkennen dat het voldoende
wordt gevoed. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware
voor meer informatie over Power Delivery.

Systeem- en kabelvereisten Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om
volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C
hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode
ondersteunen).

Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op
USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Power Delivery 100W

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 5⁰C to 35⁰C (41°F to 95°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 2 in [50 mm]

Gewicht product 3.2 oz [92 g]
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Hoogte product 0.7 in [18 mm]

Kabellengte 5.9 in [150 mm]

Kleur Zilver & wit

Lengte product 4.3 in [110 mm]

Type behuizing Aluminium en kunststof

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 5.4 oz [153 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C multiport adapter

1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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