
4 poorts USB 3.0 hub - mini hub met oplaadpoort -
inclusief power adapter
Product ID: ST4300MINI

Deze 4-poorts USB 3.0 USB hub verandert één USB-poort op uw laptop in vier USB-A poorten en heeft
een compact design met USB-voeding, waardoor deze hub perfect is voor op reis. Voor apparaten die
extra stroom nodig hebben, wordt bij de hub ook een externe voedingsadapter geleverd. 

Voeg USB-poorten toe, bijna overal waar u heen gaat

Dankzij het compacte en lichtgewicht design is deze 4-poorts USB hub bij uitstek geschikt voor
mobiliteit. U kunt deze hub eenvoudig in uw laptoptas stoppen terwijl u reist, waardoor u uw
connectiviteitsmogelijkheden eenvoudig en bijna overal waar dat nodig is, kunt uitbreiden. Deze hub is
perfect voor de aansluiting van veel voorkomende USB-apparaten zoals een muis, toetsenbord of
flashdrive, precies waar u deze nodig hebt.

U kunt de veelzijdige USB 3.0 hub bijna overal installeren, omdat de hub minimale ruimte op een
bureau inneemt, en dus bij uitstek geschikt is voor hotdesk of BYOD (Bring Your Own Device)
omgevingen.
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Bied, indien nodig, meer vermogen

Deze zelfgevoede USB hub wordt geleverd met een externe voedingsadapter ter ondersteuning van
stroomvretende USB-apparaten, zoals grotere externe harde schijven en behuizingen, die meer
vermogen vereisen dan USB alleen kan bieden.

Met de voedingsadapter kunt u ook uw smartphone op een van de beschikbare poorten opladen. Elke
USB-A poort ondersteunt USB-batterijoplaadspecificatie 1.2. Het is raadzaam tegelijkertijd slechts één
apparaat op te laden.

Universeel ondersteund, voor eenvoudige installatie

Deze USB 3.0 hub werkt met vele verschillende computers, omdat het geen aanvullende software of
stuurprogramma's vereist. De hub wordt automatisch geïnstalleerd zodra u hem op uw laptop of
desktop aansluit, en is dus gebruiksklaar in slechts enkele seconden. Deze hub werkt ook met diverse
besturingssystemen zoals Windows®, macOS, Linux® en Chrome OS™, waardoor hij met vele
platformen compatibel is.

De ST4300MINI wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Gebruik en sluit USB-apparaten aan die extra voeding vereisen, met
de meegeleverde voedingsadapter

• Neem de hub mee op reis, en sluit uw USB-apparaten aan waar u
ook heen gaat

• Perfect voor thuis, op kantoor en in hotdesk omgevingen

Features

• Voegt extra USB-A poorten toe aan uw laptop
• Compacte en lichtgewicht behuizing neemt weinig ruimte in, ideaal

voor onderweg of op het bureau
• Met USB-voeding, inclusief optionele voedingsadapter (voor

zelfvoeding)
• Gemakkelijk mee te nemen door compact design
• Snelle, gemakkelijke installatie met ondersteuning van een groot

aantal besturingssystemen, zonder dat extra stuurprogramma's
noodzakelijk zijn

• Conform USB 3.0 en dataoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps, ook
neerwaarts compatibel met oudere USB 2.0 en 1.1 apparaten
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Warranty 2 Years

Hardware Bus type USB 3.0

Chipsetcode VIA/VLI - VL813

Interface USB 3.0

Poorten 4

Snellaadpoort(en) Nee

USB-C apparaat poort(en) Nee

USB-C hostverbinding Nee

Prestaties Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s

MTBF 40.103 uur

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en) Type connector(en) 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk

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

Software Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Elke USB-A poort ondersteunt USB-batterijoplaadspecificatie
1.2. Het is raadzaam tegelijkertijd slechts één apparaat op te
laden.

Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 ~ 240 AC

Ingangsstroom 0.6A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 3.0A

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur -50°C to 120°C (-58°F to 248°F)

Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 1.4 in [35 mm]

Gewicht product 2 oz [56 g]

Hoogte product 0.6 in [15 mm]

Kabellengte 5.9 in [150 mm]
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Kleur Zwart

Lengte product 11.5 in [292 mm]

Type behuizing Kunststof

Vormfactor Compact

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 12 oz [340 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0 Hub

1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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