
USB-C adapter met Power Delivery - USB-C naar
USB-A en USB-C - USB 3.0
Product ID: HB30C1A1CPD

Dock uw USB-C™ laptop met behulp van een USB 3.0 Type-A laptop docking station, met extra
ondersteuning van Power Delivery. Met deze USB naar USB-C adapter kunt u uw USB 3.0 laptop docking
station converteren om verbinding te maken met een USB-C laptop, MacBook of MacBook Pro. Bovendien
kunt u hiermee uw laptop voeden, zodat uw laptop tijdens het docken opgeladen blijft, via de USB-C
voedingsadapter van uw laptop.

Converteer uw USB 3.0 laptop docking station om verbinding te kunnen
maken met een USB-C laptop, en om uw laptop te kunnen opladen

Geniet van dezelfde werkplekfunctionaliteit waaraan u gewend bent geraakt, zonder uw USB 3.0 docking
station te moeten vervangen door een USB-C dock. Sluit de USB-C adapter aan op uw laptop met de
geïntegreerde USB-C kabel, en gebruik dan een USB 3.0 (Type-A) kabel om de adapter op uw bestaande
USB 3.0 docking station aan te sluiten.
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Bovendien kunt u compatibele USB-C laptops voeden en opladen met een USB Type-C™ voedingsadapter,
die via de USB-C poort van de adapter wordt aangesloten. De adapter ondersteunt USB Power Delivery
2.0 tot 60 W.

Sluit oudere USB 3.0 apparaten aan, en voed en laad uw laptop

De adapter is ook ideaal voor het aansluiten van oudere USB 3.0 apparaten, zoals uw bestaande externe
harde schijf, op een nieuwere USB-C laptop. Nu hebt u toegang tot uw huidige apparaten en bespaart u
de kosten van een upgrade naar nieuwere USB-C apparaten. 

In deze configuratie kan ook de Power Delivery-optie worden gebruikt voor het opladen van een laptop.
Sluit de adapter gewoon aan op een USB-C voedingsadapter via de beschikbare USB-C poort.

Breid uw USB-connectiviteit uit

Verleng de levensduur van uw huidige USB 3.0 apparaten en profiteer van nieuwere apparaten met USB-
C.

Met deze USB 3.0 adapter kunt u uw USB-aansluitopties uitbreiden via de USB-C poort van uw computer.
De adapter beschikt over één USB-A poort en één USB-C poort, zodat u traditionele USB-apparaten en
nieuwere USB-C apparaten op uw USB-C laptop kunt aansluiten.

De HB30C1A1CPD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Sluit uw MacBook Pro, MacBook of andere USB-C laptop aan op een
USB 3.0 laptop docking station met ondersteuning van Power
Delivery

• Sluit oudere USB 3.0 apparaten aan op uw USB-C laptop
• Voed tegelijkertijd zowel de adapter als uw laptop via de op USB-C

gebaseerde voedingsadapter van uw laptop
• Breid de aansluitmogelijkheden van uw USB-C laptop uit door

toevoeging van een USB-A poort naast uw USB-C poort
• Neem de adapter mee op reis, en sluit vrijwel elk USB-randapparaat

aan waar u ook heen gaat
• Perfect voor thuis, op kantoor, hot desks en BYOD (Bring Your Own

Device) en CYOD (Choose Your Own Device) omgevingen

Features

• Converteer een USB 3.0 docking station in een USB-C laptop docking
station

• Ondersteunt USB Power Delivery 2.0 (tot 60 W) om uw Macbook Pro
of laptop te voeden en op te laden via de op USB-C gebaseerde
voedingsadapter van uw laptop

• Sluit oudere USB 3.0 apparaten, zoals een externe harde schijf, aan
op uw USB-C laptop

• Lichtgewicht en een compact design, voor maximale mobiliteit
• Universeel, met meerdere platforms compatibel, snel en eenvoudig

te installeren en native ondersteuning van de meeste
besturingssystemen (Windows, macOS, Chrome OS, Linux)

• Plug & play en ondersteunt hot-swapping of hot-plugging
• De geïntegreerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C

connector en is compatibel met Thunderbolt 3 datapoorten
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Warranty 2 Years

Hardware Bus type USB 3.0

Chipsetcode VIA/VLI - VL101
VIA/VLI - VL813

Industriestandaarden USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

Interface USB 3.0

Poorten 2

USB-C apparaat poort(en) Ja

USB-C hostverbinding Ja

Prestaties Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

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

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

1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk

Software Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige
functionaliteit van de USB Type-C standaard. Controleer of
de USB-C poort van uw host laptop USB Power Delivery
2.0 ondersteunt

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

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

Systeem- en kabelvereisten Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps) (om te
zorgen dat de hub uw laptop voedt en oplaadt, moet de
USB-C poort van uw host laptop USB Power Delivery 2.0
ondersteunen)

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

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Power Delivery 60W

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

Opslagtemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Vochtigheid 40%~50% RV
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Fysieke
eigenschappen

Breedte product 1.7 in [43.5 mm]

Gewicht product 0.8 oz [22 g]

Hoogte product 0.4 in [10.5 mm]

Kabellengte 9.8 in [250 mm]

Kleur Silver & Black

Lengte product 11.5 in [293 mm]

Type behuizing Kunststof

Vormfactor Compact

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 2.5 oz [72 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0 Hub

1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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