USB-C multiport adapter voor laptops - 4K HDMI of
VGA - GbE -USB 3.0
Product ID: DKT30CHV

Deze USB-C™ multiport adapter voor laptops verandert de manier waarop u werkt als u onderweg bent. U
kunt hiermee een werkstation maken als u op reis bent en het is een van de eerste multiport adapters
met een geïntegreerde USB Type-C™ hostverbinding. Nu kunt u een permanent of tijdelijk werkstation
maken bijna overal waar u heen gaat.
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Het is een veelzijdige en draagbare manier om
extra apparaten aan te sluiten op uw laptop met
een beperkt aantal poorten (bijvoorbeeld uw
Dell™ Precision, Dell XPS, Samsung Galaxy TabPro
S™ of Google Chromebook™) via de volgende
generatie USB-C poort; perfect dus voor mobiel
werken.

Profiteer van de USB-C poort van uw laptop
Deze multiport adapter fungeert als een geïntegreerde en gebruiksvriendelijke USB Type-C connector. Om
volledig te profiteren van USB-C en DP Alt Mode, converteert de adapter de video- en datamogelijkheden
van de USB-C poort van uw laptop in vier individuele poorten. U kunt geld besparen en de adapter met
uw bestaande randapparaten gebruiken, en met de geïntegreerde kabel, hoeft u ook geen aparte
hostkabel mee te nemen.
De USB-C connector van de adapter is klein en omkeerbaar, waardoor u uw laptop sneller en
gemakkelijker kunt aansluiten. Nu kunt u meer tijd besteden aan werken en minder tijd aan het
configureren van uw werkstation. U kunt de connector met ongeacht welke kant omhoog aansluiten, met
minder risico van beschadiging van uw laptoppoort. En omdat het USB-C gebruikt, is de adapter
compatibel met de Thunderbolt™ 3 datapoort, zodat u hem op uw voor Thunderbolt 3 geschikte laptop
kunt aansluiten.
Met een reeks handige functies is de reisadapter ideaal voor snelle installatie in conferentie- en
vergaderruimtes.
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Met busvoeding, voor betere mobiliteit en minder frustratie
Voor maximale mobiliteit combineert de combo-adapter meerdere poorten in één lichtgewicht behuizing.
Omdat de poorten worden gecombineerd tot één comfortabele reisadapter, kunt u uw andere, slechts
voor één functie bedoelde adapters thuis of op kantoor laten.
En omdat de adapter via de bus wordt gevoed, hoeft u geen aparte, grote voedingsadapter mee te
nemen. Met USB-voeding kunt u lichter, efficiënter, en met minder problemen reizen.

Alle poorten die u nodig hebt, inclusief 4K Ultra HD
Deze veelzijdige USB-C multiport adapter voor laptops maakt het gemakkelijk om een mobiel werkstation
te creëren wanneer u die het meest nodig hebt. De adapter is voorzien van HDMI® (met audio) en VGA
poorten, zodat u gemakkelijk een 4K HDMI- of een standard-definition VGA-scherm kunt aansluiten. De
adapter is een eenvoudige manier om een extern beeldscherm of een projector op uw laptop aan te
sluiten.
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Snelle en eenvoudige installatie met native ondersteuning van de meeste besturingssystemen. Bovendien
heeft de adapter een gigabit Ethernet poort en een extra USB 3.0 poort (USB 3.0 is ook bekend als USB
3.1 Gen 1), zodat u toegang hebt tot een vast netwerk of een extra USB-randapparaat op uw laptop kunt
aansluiten.
De DKT30CHV wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis
levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
NB:
•

Bij MacBook hostsystemen met macOS 10.12 is versie 10.12.6
of hoger vereist ter ondersteuning van dit product.
•

Uw met USB-C uitgeruste laptop moet video (DP alt mode)
ondersteunen om deze adapter te kunnen gebruiken. De adapter
ondersteunt geen USB Power Delivery.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Benut de USB-C poort van uw laptop of Ultrabook™ om uw
connectiviteit naar andere interfaces uit te breiden zoals HDMI en
gigabit Ethernet

•

Sluit uw laptop aan op een projector en geniet van multimedia
content thuis of tijdens presentaties in vergaderruimtes en
klaslokalen
Gebruik een tv met HDMI-poort in een hotelkamer als een extern
beeldscherm als u op reis bent
Sluit uw laptop aan op vast gigabit internet, op plaatsen waar Wi-Fi®

•
•

niet beschikbaar is

Features
•
•
•
•

•
•
•

Breid de connectiviteit van uw MacBook Pro, Chromebook, Dell XPS
of andere met USB-C uitgevoerde laptop uit
4-in-1 multiport adapter biedt 4K Ultra HD (3840 x 2160p) HDMI of
VGA video output, een USB 3.0 poort en een gigabit Ethernet poort
Slanke, compacte en duurzame behuizing voor mobiliteit
Met een extra USB 3.0 Type-A poort kunt u uw bestaande USBapparaten aansluiten (neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x
apparaten)
Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
Gigabit Ethernet RJ45 poort ondersteunt Wake-on-LAN (WOL), jumbo
frames, VLAN Tagging en Energy-Efficient Ethernet
Gemakkelijke installatie met native ondersteuning van de meeste
Windows®- en Mac-besturingssystemen (werkt ook met Google
Chrome OS™)
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Hardware

Prestaties

Connector(en)

Warranty

3 Years

4K ondersteuning

Ja

Bus type

USB-C

Chipsetcode

Cypress - CYPD2122
Cypress - CYUSB3314
STMicroelectronics - STDP2650
Chrontel - CH7517
ASIX - AX88179

Industriestandaarden

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

Ondersteunde schermen

1

Snellaadpoort(en)

Nee

Auto MDIX

Ja

Compatibele netwerken

10/100/1000 Mbps

Full duplex ondersteuning

Ja

Maximale analoge resoluties

2048 x 1280p - 30Hz (VGA)

Maximale digitale resoluties

3840 x 2160p - 30 Hz (HDMI)
Lagere resoluties worden ook 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

Type connector(en)

1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk
1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk

Software

Besturingssystemen

Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.10 tot 10.14
Chrome OS™

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie

Bij MacBook hostsystemen met macOS 10.12 is versie
10.12.6 of hoger vereist ter ondersteuning van dit product.
Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige
functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg ervoor
dat de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode
ondersteunt.
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Slechts één video-uitgangspoort kan tegelijkertijd worden
gebruikt (HDMI of VGA). Als twee beeldschermen zijn
aangesloten, heeft de HDMI-poort prioriteit.
Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor 4K x 2K
resolutie (4K is ook bekend als 4K x 2K).
USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze
connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.
Systeem- en kabelvereisten

Host laptop met een beschikbare USB-C poort (om
volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C
poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunen).

Voeding

Inclusief voedingsadapter

Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Opslagtemperatuur

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Vochtigheid

5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Breedte product

2.1 in [54 mm]

Gewicht product

2.5 oz [72 g]

Hoogte product

0.7 in [17 mm]

Kabellengte

4.1 in [105 mm]

Kleur

Zwart

Lengte product

4.5 in [114 mm]

Type behuizing

Kunststof

Verpakkingsinformatie

Verzendgewicht (verpakt)

5.3 oz [149 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB-C multiport adapter voor laptops

Fysieke
eigenschappen

1 - Handleiding
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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