
USB naar dual DisplayPort mini docking station - 2x
4K 60Hz - GbE - USB 3.0
Product ID: USBA2DPGB

Met dit USB naar dual DisplayPort mini dock kunt u uw USB 3.0 laptop aansluiten op twee 4K 60 Hz
schermen en gigabit LAN, zodat u snel productiever kunt werken met twee schermen en een
netwerkverbinding kunt gebruiken. 

Vergroot uw productiviteit met twee 4K schermen 

De dual DisplayPort adapter voegt twee DP video-uitgangen toe aan uw USB laptop, met ondersteuning
van resoluties tot 4K. Werken op twee schermen verhoogt uw productiviteit omdat u over meer
schermruimte beschikt U kunt tegelijkertijd meerdere applicaties openen en op één scherm
referentiemateriaal bekijken, terwijl u op het andere scherm een bestand maakt. 
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Krijg toegang tot vaste netwerken via een GbE poort 

Moderne laptops hebben meestal geen Ethernet poorten en vaste netwerken zijn minder veilig en minder
betrouwbaar dan een vaste verbinding. Met de GbE poort op dit draagbaar docking station met een
Ethernet adapter hebt u toegang tot vaste LAN's, zelfs als uw USB 3.0 laptop geen Ethernet poort heeft. 

Maximale mobiliteit met een miniatuur docking station 

Het dock is compact en perfect voor zakelijke professionals die draagbare kantoorbureauaccessoires nodig
hebben, tijdens reizen of bij gebruik van flexplekken. 

De USBA2DPGB is TAA-conform en wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange
technische ondersteuning van StarTech.com.  
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Houd uw docking station bij uw laptop terwijl u reist
• Voer taken met hoge resoluties uit zoals grafisch ontwerp of

bewerken van video op twee 4K 60 Hz schermen
• Maak verbinding met vaste netwerken in kantoren die wifi netwerken

vermijden

Features

• Dock uw met USB 3.0 uitgevoerde Mac & Windows laptop met een
draagbaar USB docking station dat twee schermen ondersteunt: 2x
DisplayPort

• Maak een vaste LAN-verbinding met veilige netwerken, met een dual
DisplayPort adapter met een gigabit Ethernet poort

• Neem uw connectiviteit mee op reis met een compact mini dock voor
uw laptop

• TAA-conform en gedekt door een 3-jarige garantie van StarTech.com
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Warranty 3 Years

Hardware 4K ondersteuning Ja

Bus type USB 3.0

Chipsetcode DisplayLink - DL-6950

Industriestandaarden 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) Nee

Prestaties Auto MDIX Ja

Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps

Full duplex ondersteuning Ja

Maximale digitale resoluties Twee schermen - DisplayPort - 4096 x 2160 bij 60 Hz /
3840 x 2160 bij 60 Hz

Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; full-duplex)

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning Nee

Connector(en) Type connector(en) 2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk

1 - RJ-45 Vrouwelijk

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

Software Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.10 - 10.12, 10.14

Speciale opmerkingen
/ vereisten

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

4K resolutie wordt ondersteund op beide videopoorten. Een
voor 4K geschikt DisplayPort-scherm is vereist voor 4Kx2K
resoluties.

Systeem- en kabelvereisten Een host laptop met een beschikbare USB-A poort.

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

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

Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Vochtigheid 10-90% RV

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 2.3 in [58 mm]

Gewicht product 4.4 oz [126 g]
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Hoogte product 0.8 in [20 mm]

Kabellengte 5.5 in [140 mm]

Kleur Zwart

Lengte product 5.1 in [130 mm]

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 7.6 oz [215 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Mini-dock

1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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