
4 Poorts draagbare compacte USB 3.0 hub met
geïntegreerde kabel - aluminium
Product ID: ST43004UA

Deze 4-poorts draagbare USB 3.0 hub komt overeen met het stijlvolle design van uw MacBook of laptop
met een soortgelijke matte zilveren look. De hub heeft een slanke, zilveren gezandstraalde behuizing
die er geweldig uitziet naast uw Apple laptop, en omdat de behuizing van massief aluminium is, biedt
het de lichtgewicht duurzaamheid die ideaal is voor reizen of desktopgebruik.

De hub heeft ook een langere 27 cm kabel, zodat u de flexibiliteit heeft om de hub en uw apparaten
precies daar kunt plaatsen waar u ze nodig heeft.

Ziet er geweldig uit én breidt uw connectiviteit uit

Deze hoogwaardige USB hub in Apple-stijl biedt u een gemakkelijke manier om uw MacBook-
connectiviteit uit te breiden. De hub heeft vier USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1) hubpoorten in
een compacte behuizing. De zilveren, gezandstraalde afwerking zorgt voor een unieke en stijlvolle look,
vergeleken met traditionele hubs. Nu kan uw USB hub er net zo trendy en modern uitzien als uw
MacBook of Ultrabook, of uw laptop met een soortgelijke look of kleur.
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De geïntegreerde USB-kabel van de hub is lang genoeg om de USB 3.0 poort van uw laptop te
bereiken, ongeacht waar de poort zich bevindt. Bovendien biedt de extra lange kabel meer
plaatsingsmogelijkheden op uw bureau.

Draagbaar en robuust

Als u op zoek bent naar mobiliteit, dan kan deze hub u helpen. Door het compacte en lichtgewicht
design is deze ideaal voor reizen. Bovendien kunt u, dankzij de geïntegreerde USB-kabel, de veelzijdige
hub netjes in uw reistas opbergen, en het ongemak van een aparte voedingsadapter voorkomen.

Deze hub met busvoeding is plug & play-installatie en hot-swap compatibel, zodat u hem snel kunt
installeren zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn. Hij ondersteunt ook hot
plugging, zodat u de hub en uw apparaten bij ingeschakelde computer kunt aansluiten en loskoppelen.
U kunt ook het ongemak en de aanschafkosten van nieuwe apparaten voorkomen door de USB 3.0 hub
voor uw huidige USB 2.0 en 1.x apparaten te gebruiken.

Bespaar geld en tijd

Deze hub met busvoeding is plug & play-installatie en hot-swap compatibel, zodat u hem snel kunt
installeren zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn. Hij ondersteunt ook hot
plugging, zodat u de hub en uw apparaten bij ingeschakelde computer kunt aansluiten en loskoppelen.
U kunt ook het ongemak en de aanschafkosten van nieuwe apparaten voorkomen door de USB 3.0 hub
voor uw huidige USB 2.0 en 1.x apparaten te gebruiken.

De ST43004UA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Flexibele plaatsingsmogelijkheden van de hub dankzij een extra
lange kabel, zodat u vele verschillende randapparaten thuis of op
kantoor kunt aansluiten

• Neem de hub met u mee op reis, en sluit vrijwel elk USB-
randapparaat aan waar u ook heen gaat

• Geschikt voor hot desk-omgevingen om meerdere apparaten op een
USB-hub te kunnen aansluiten

Features

• Slank en stijlvol, met een zilveren gezandstraalde afwerking die
overeenkomt met uw MacBook

• Robuuste aluminiumbehuizing biedt betrouwbare prestaties
• Reisvriendelijk, met een compacte en lichtgewicht behuizing en een

geïntegreerde, extra lange kabel
• Neem de hub met USB-voeding overal met u mee
• Universele compatibiliteit met meerdere platformen, zonder dat extra

stuurprogramma's vereist zijn
• Vier SuperSpeed USB 3.0 hubpoorten, die een throughput tot 5 Gbps

ondersteunen
• Neerwaartse compatibiliteit bespaart u geld en zorgt dat u uw

bestaande USB 2.0 en 1.x apparaten kunt blijven gebruiken
• Ondersteunt plug & play, hot-swap en hot-plugging
• Met overstroombeveiliging
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Warranty 2 Years

Hardware Bus type USB 3.0

Chipsetcode Genesys Logic - GL3520

Industriestandaarden USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1

Interface USB 3.0

Poorten 4

Snellaadpoort(en) Nee

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

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

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

Systeem- en kabelvereisten Hostcomputer met een USB 3.0 poort

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Power

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

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% RV (niet-condenserend)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 1.4 in [36 mm]

Gewicht product 2.7 oz [76 g]

Hoogte product 0.7 in [18 mm]

Kabellengte 10.6 in [268 mm]

Kleur Zilver & wit

Lengte product 4.4 in [112 mm]

Type behuizing Aluminium en kunststof

Vormfactor Compact

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 5 oz [142 g]
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Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 4-poorts USB 3.0-hub

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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