
Dual monitor KVM USB 3.0 docking station voor
twee laptops - USB 3.0
Product ID: USB3DDOCKFT

Dit TAA-conforme KVM USB 3.0 docking station voor twee laptops werkt als een KVM switch, waardoor u
uw toetsenbord, video en muis kunt delen en bestanden tussen uw gedockte laptops kunt overdragen. 
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Gedeeld docken met KVM controle 

Sluit twee laptops aan op dit dock om twee schermen, een toetsenbord, muis en randapparaten te delen.
Met dit KVM docking station kunt u twee laptops besturen en twee schermen en diverse randapparaten
delen, wanneer deze op het dock zijn aangesloten. Het docking station beschikt over: 

• 2 videopoorten (DP en HDMI)* 
• 5 USB 3.0 poorten 
• 1 gigabit Ethernet poort 
• 1 hoofdtelefoonpoort 

Draag bestanden over tussen uw laptops 

In plaats van bestanden naar de cloud of een extern opslagapparaat over te dragen, kunt u met het
docking station snel en veilig data tussen uw gedockte laptops overdragen, met Windows Easy Transfer of
de meegeleverde PCLinq software.  

Laad uw mobiele apparaten snel op 

Met de altijd ingeschakelde USB snellaadpoort van het USB 3.0 dock kunt uw tablets en andere mobiele
apparaten opladen, zelfs als uw laptops niet zijn gedockt.
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Comfortabele weergaveopties 

Dit USB docking station biedt u de optie om één 4K display in plaats van twee schermen aan te sluiten.
Configureer uw laptop werkstation met twee schermen (1x DisplayPort, 1x HDMI) of sluit, voor hogere
resoluties, één HDMI of 4K DisplayPort scherm aan.  

Maximaal ondersteunde resoluties*

Video-uitgangconfiguratie Max. DisplayPort-resolutie Max. HDMI-resolutie

DisplayPort en HDMI
(Twee schermen)

2048 x 1152p 2048 x 1152p

DisplayPort
(Eén scherm)

3840 x 2160p (4K) N.V.T.

HDMI
(Eén scherm)

N.V.T. 2560 x 1440p

*Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is,
worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.

Eenvoudig installeren, gemakkelijk schakelen 

Compatibel met bijna elke met Mac en Windows® USB 3.0 uitgevoerde laptop, worden bij het KVM
docking station twee USB 3.0 kabels meegeleverd voor snelle installatie en met de gemakkelijk
toegankelijke knop kunt u eenvoudig schakelen tussen laptops.  

StarTech.com laptop docking stations bieden kostenbesparingen en snellere installatie met slechts één
kabel. Dit USB 3.0 docking station wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange
technische ondersteuning. 
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Klaslokalen
• Computerruimtes
• Netwerk- en systeembeheer

Features

• Bedien tot twee host laptops met één dual-monitor werkstation
• Werk sneller door bestanden tussen hostcomputers te delen
• Laad uw apparaten op zonder een laptopverbinding met de altijd

ingeschakelde USB snellaadpoort
• Eenvoudige installatie dankzij de meegeleverde software voor het

delen van bestanden, en twee USB 3.0 kabels
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Warranty 3 Years

Hardware 4K ondersteuning Ja

Bus type USB 3.0

Chipsetcode DisplayLink - DL-5900
VIA/VLI - VL812

Industriestandaarden USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 
USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1

Ondersteunde schermen 2

Snellaadpoort(en) Ja

Prestaties Auto MDIX Ja

Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps

Full duplex ondersteuning Ja

Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 @ 30 Hz (DisplayPort - één scherm) 

2560 x 1440 (HDMI - één scherm) 

2048 x 1152 en 2048 x 1152 (DisplayPort en HDMI - twee
schermen) 

Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als
bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is,
worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.

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 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk

1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk

1 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk

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

1 - RJ-45 Vrouwelijk

1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk

2 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk

1 - Sleuf voor beveiligingsslot Vrouwelijk
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Software Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Een voor 4K geschikt DisplayPort-scherm is vereist voor
4Kx2K resoluties

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 hostkabels meegeleverd)

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

PCLinq kan worden gebruikt in elk besturingssysteem dat
de dock ondersteunt. Windows Easy Transfer kan alleen
worden gebruikt in Windows 8.1, 8 en 7

Systeem- en kabelvereisten Twee computers met een beschikbare USB 3.0 poort op
elke computer (host)

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Verbinding (groen)

1 - Activiteit (geel)

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 ~ 240 AC

Ingangsstroom 1.5 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype N

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 6.5 A

Vermogensopname 32.5

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 3.2 in [82 mm]

Gewicht product 13.2 oz [374 g]

Hoogte product 1.3 in [34 mm]

Kleur Zwart & Zilver

Lengte product 10.6 in [270 mm]

Type behuizing Kunststof
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Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 2.5 lb [1.1 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Laptop docking station

2 - 1 m USB 3.0 hostkabels

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

1 - handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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