
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed

Productcode: HB31C3A1CS

Breid de connectiviteit van uw USB-C laptop uit met deze nieuwe generatie USB-C 3.1 Gen 2 hub met 
10 Gbps, die een grotere busbandbreedte voor aangesloten apparaten en snellere gegevensoverdracht 
ondersteunt. Deze zelfgevoede 4-poorts USB-C hub wordt aangesloten op de USB Type-C of 
Thunderbolt 3 poort van uw apparaat, waardoor één USB-C poort en drie USB-A poorten worden 
toegevoegd, zodat u snel meerdere USB apparaten kunt aansluiten.

Deze compact en lichtgewicht USB-Type-C hub is een ideaale toevoeging aan uw laptopconfiguratie. 
De hub is zelfgevoed en wordt geleverd met een universele voedingsadapter voor een betere 
ondersteuning van USB apparaten, zoals externe opslagapparaten die mogelijk meer stroom zouden 
kunnen verbruiken.

De USB-C host-kabel wordt apart geleverd en is extra lang (1 m) voor meer flexibiliteit op grotere 
verbindingsafstanden en plug & play installatie.

Voor nog meer flexibiliteit en beveiliging is de minihub voorzien van montagegaten die geschikt zijn 
voor StarTech.com dock montagesystemen zoals SSPMSVESA of SSPMSUDWM.

Uitgerust met poorten voor zowel USB-C als USB-A randapparaten, deze hub is neerwaarts compatibel 
en ondersteunt oudere en nieuwe USB apparaten. Dit product heeft één altijd ingeschakelde USB-A 
snellaadpoort, die twee bedieningsmodi ondersteunt:<ol>

• Gegevensoverdracht en opladen als de laptop aangesloten en ingeschakeld is

• Speciaal of 'hostless' opladen, met een hogere stroomsterkte, als de host uitgeschakeld, in stand-by 
of losgekoppeld is </ol>

U kunt video-opnameapparatuur, draagbare flashdrives en externe harde schijven aansluiten, met een 
snelle gegevensoverdracht tot 10 Gbps. Deze 4-poorts USB Type-C hub verhoogt uw productiviteit en 
geeft u de aansluitingen die u nodig heeft als u werkt of reist.



StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen gebaseerd op grondige compatibiliteits- en 
prestatietesten. Dit process helpt om ervoor te zorgen dat wij de industrienormen hanteren en 
vervullen en vervolgens om zoveel mogelijk hoogwaardige producten aan IT professionals te mogen 
aanbieden. Onze plaatselijke StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en 
werken nauw met StarTech.com ingenieurs samen om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te 
kunnen ondersteunen.

De HB31C3A1CS heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

• Voegt één USB-C en drie USB-A poorten (inclusief één BC 1.2 snellaadpoort) toe aan uw Mac, 
Windows, Linux of andere USB-C laptop en USB-C compatibel tablets (bijv. iPad Pro)

• De USB hub is zelfgevoed en wordt geleverd met een universele voedingsadapter

• De USB Type-C hub ondersteunt USB 3.1 Gen 2 gegevensoverdrachtssnelheden tot 10 Gbps

• Kan met behulp van StarTech.com dock montagesystemen worden bevestigd voor flexibele 
installaties aan de wand en desktops

• Compact design met een extra lange host-kabel van 1 m voor diverse configuraties

• Plug & play installatie zonder andere vereiste stuurprogramma's

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

USB-C apparaat 
poort(en)

Ja

USB-C hostverbinding Ja

Poorten 4

Interface USB 3.1 Gen 2

Bus type USB 3.1 Gen 2



Industriestandaarden USB 3.2 Gen 2 - Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 
2.0 en 1.1

Chipsetcode Realtek - RTS5423

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

10 Gbps

Type en snelheid USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

UASP ondersteuning Ja

Supported Charging 
Modes

Charging Downstream Port (CDP)

Dedicated Charging Port (DCP)

Supported Charging 
Outputs

BC 1.2 (1.5A)

Apple 1A

Apple 2.4A

Connector(en)

Type connector(en) USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Besturingssystemen Besturingssysteem onafhankelijk

Indicatoren

LED-indicatoren Groen: voedings- en verbindingslampje

Voeding

Inclusief 
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 110V-240V AC

Ingangsstroom 0.8A



Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 2A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 24W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0 to 50°C

Opslagtemperatuur -20 to 70°C

Vochtigheid 0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & space grijs

Vormfactor Desktop

Type behuizing Aluminium en kunststof

Kabellengte 39.4 in [100 cm]

Lengte product 3.9 in [100.0 mm]

Breedte product 2.4 in [60.0 mm]

Hoogte product 1.0 in [25.0 mm]

Gewicht product 3.0 oz [84.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.9 in [15.0 cm]

Package Height 2.0 in [50.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

16.6 oz [470.0 g]

Wat wordt er 



meegeleverd

Meegeleverd USB-C hub

universele voedingsadapter

Voedingsadapter clips (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

USB-C hostkabel (1 m)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


