
10-Poorts USB 3.0 Hub met oplaad en sync poort -
2 x 1.5A poorten
Product ID: ST103008U2C

Deze 10-poorts USB 3.0 hub vergroot de mogelijkheden van uw systeem doordat u mobiele apparaten
snel kunt opladen én snel toegang hebt tot uw USB-apparaten, de perfecte oplossing dus voor zakelijke
of thuiskantooromgevingen.

Laad uw mobiele apparaten snel op

Als laadstation heeft de hub twee gemakkelijk toegankelijke 1,5 A laad- &amp; synchronisatiepoorten,
zodat u uw smartphones, tablets en andere mobiele apparaten eenvoudig snel kunt opladen. Bovendien
kunt u al uw essentiële randapparatuur op de resterende datapoorten blijven aansluiten. Omdat de hub
USB batterijoplaadspecificatie 1.2 ondersteunt, kunt u de meeste mobiele apparaten opladen, inclusief
Apple-apparaten en Android™-apparaten zoals de Samsung Galaxy™.
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Vergroot uw productiviteit met tien USB 3.0 poorten

Ontworpen voor maximale schaalbaarheid, vergroot deze 10-poorts hub uw productiviteit door al uw
USB-apparaten binnen gemakkelijk bereik te plaatsen. Met USB 3.0 transmissiesnelheden tot 5 Gbps
ondersteunt hij hoge-bandbreedteapparaten zoals externe harde schijven, flash drives, webcams met
hoge resolutie, videocamera's en nog veel meer.

Ontworpen voor eenvoudig gebruik

Met zijn slanke en compacte design kunt u de USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1) hub
gemakkelijk op uw bureau of in uw werkomgeving plaatsen, zodat uw USB-apparaten toegankelijker
worden. Er is ook voldoende ruimte tussen de USB 3.0 poorten, waardoor u de apparaten die u het
meest gebruikt gemakkelijk kunt aansluiten en loskoppelen.

De USB 3.0 hub is compatibel met meerdere platformen en wordt natief ondersteund in bijna alle
besturingssystemen, inclusief Windows® en Mac, waardoor hij gemakkelijk en zonder
stuurprogramma's kan worden geïnstalleerd.

De ST103008U2C wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Laad uw mobiele apparaten comfortabel snel op of synchroniseer
deze met uw computer

• Gebruik de hub als een laadstation of datahub in hot-desk
omgevingen

• Upgrade de mogelijkheden van uw desktop of laptop met 10 extra
USB 3.0 poorten

• Maak lastig bereikbare USB-poorten toegankelijker

Features

• Vergroot de mogelijkheden van uw systeem en verander één USB 3.0
poort in tien

• Laad uw smartphone of tablet snel op met twee laad- &
synchronisatiepoorten met 1,5 A output

• Laad vele verschillende mobiele apparaten op, inclusief Apple en
Samsung Galaxy apparaten, met ondersteuning van USB batterij
oplaadspecificatie 1.2

• Inclusief een 48 W externe voedingsadapter
• Compatibel met meerdere platformen zonder dat stuurprogramma's

vereist zijn
• Slanke en gestroomlijnde zwarte behuizing
• Geïntegreerde aan/uit-knop
• SuperSpeed USB 3.0 throughput tot 5 Gbps
• LED-indicator voor poort status
• Ondersteunt plug & play, hot-swap en hot-plugging
• Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten
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Warranty 2 Years

Hardware Bus type USB 3.0

Chipsetcode VIA/VLI - VL812

Industriestandaarden USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2

USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1

Interface USB 3.0

Poorten 10

Snellaadpoort(en) Ja

USB-C apparaat poort(en) Nee

USB-C hostverbinding Nee

Prestaties Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en) Type connector(en) 8 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk

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

Software Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie
verminderd zijn

Laad- en synchronisatiepoort(en) met een
snellaadpictogram:

 Als uw hostcomputer uitgeschakeld is, in de slaapmodus staat
of is losgekoppeld, schakelt de hub automatisch de
datasynchronisatiemodus uit en de snellaadmodus in 

 

Als uw hostcomputer is ingeschakeld, biedt een laad- en
synchronisatiepoort een standaard oplaadfunctie voor een
aangesloten apparaat plus gelijktijdige datasynchronisatie
mogelijkheden

Systeem- en kabelvereisten Hostcomputer met een beschikbare USB 3.0 poort

Indicatoren LED-indicatoren 10 - Poort status (blauw)

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 ~ 240 AC

Ingangsstroom 1.0 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype N

Uitgangsspanning 12 DC
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Uitgangsstroom 4 A

Vermogensopname 48

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

Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 2.4 in [60 mm]

Gewicht product 5.1 oz [144 g]

Hoogte product 0.9 in [24 mm]

Kleur Zwart

Lengte product 7.9 in [201 mm]

Type behuizing Kunststof

Vormfactor Desktop

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 22.6 oz [639 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 10-port USB 3.0 hub with charge & sync ports

1 - USB 3.0 hostkabel [80 cm]

1 - Universele voedingsadapter

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

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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