
USB-C multiport adapter met draadloze presentatie afstandsbediening

Productcode: BNDDKTCHVPRS

Deze handige bundel combineert StarTech.com's DKT30CHV en PRESREMOTE

uitgerust met een laserpointer. U kunt een permanent of tijdelijk werkstation maken vrijwel overal 
waar u heen gaat en professionele presentaties geven in elke vergader- of conferentieruimte.

Deze veelzijdige USB-C multiport adapter voor laptops maakt het gemakkelijk om een mobiel 
werkstation te creëren wanneer u die het meest nodig hebt. Deze adapter is uitgerust met HDMI- en 
VGA-poorten, zodat u eenvoudig een 4K HDMI- of een standard-definition VGA-scherm kunt 
aansluiten.

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, waardoor u 
toegang hebt tot een vast netwerk of een extra USB-randapparaat op uw laptop kunt aansluiten.

De USB-C port van de host laptop moet DP Alt Mode ondersteunen.

De presentatie-afstandsbediening heeft een slank, ergonomisch design met een draadloos tot 27 m en 
wordt samen met de benodigde batterijen en een houder geleverd. De USB ontvanger wordt 
ondersteund door generieke HID-stuurprogramma's zodat deze presenter gegarandeerd werkt met 
vrijwel elke Mac of Windows computer.

Met de geïntegreerde laserpen kunt u de aandacht van uw publiek richten op belangrijke informatie in 
uw schermpresentatie. De presenter is perfect voor PowerPoint-presentaties, websites of andere 
documenten die u met een publiek wilt delen.

Deze BNDDKTCHVPRS bundel wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange 
technische ondersteuning van StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

         

    

Toepassingen

• Zakenreizigers

• Opleidingsinstellingen en docenten

Eigenschappen

• Docking station bundel inclusief compacte USB-C multiport adapter en draadloze professionele 
presentatie-afstandsbediening

• USB-C multiport adapter ondersteunt een VGA of 4 K HDMI scherm plus Ethernet en 1x USB 3.0 
poort

• De meegeleverde draadloze presentatie-afstandsbediening heeft een bereik tot 27 m

• Biedt zakenreizigers de essentiële connectiviteitsmiddelen die ze nodig hebben om onderweg 
effectieve presentaties in vergader- of conferentieruimtes te geven

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

4K ondersteuning Ja

Snellaadpoort(en) Nee

Ondersteunde 
schermen

1

Bus type USB-C



Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 

 USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

Chipsetcode Cypress - CYPD2122

Cypress - CYUSB3314

STMicroelectronics - STDP2650 

Chrontel - CH7517

ASIX - AX88179

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; full-duplex)

Maximale analoge 
resoluties

2048 x 1280p - 30Hz (VGA)

Maximale digitale 
resoluties

3840 x 2160p - 30 Hz (HDMI)<br/> Lagere resoluties 
worden ook ondersteund.

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning Ja

Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Ja

Full duplex 
ondersteuning

Ja

Algemene specificaties Interface afstandsbediening: USB

Max. afstand afstandsbediening: 27 m

Golflengte afstandsbediening: 650+20 mm

Optisch vermogen afstandsbediening: 1 mW

Draadloze band afstandsbediening: 2,4 GHz

Vermogen afstandsbediening: Batterijvoeding

Vochtigheid afstandsbediening: 30%~80% RV



Bedrijfstemperatuur afstandsbediening: 5  tot 45 

Opslagtemperatuur afstandsbediening: 5  tot 45 

Kleur afstandsbediening: Zwart

Garantie afstandsbediening: 2 jaar

Connector(en)

Type connector(en) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - HDMI (19-polig)

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

1 - RJ-45

1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.10 tot 10.15, 11.3, en hoger

Chrome OS™

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

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).

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.

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.

De afstandsbediening is een klasse 2 laserproduct

De USB-C poort op uw host moet DP Alt Mode 
ondersteunen

Voeding

Voedingsbron 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)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 4.5 in [11.4 cm]

Breedte product 2.1 in [54 mm]

Hoogte product 0.7 in [17 mm]

Gewicht product 6.8 oz [192 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.8 in [22.3 cm]

Package Width 5.0 in [12.6 cm]

Package Height 1.3 in [34 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.7 lb [0.3 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C Multiport Adapter voor Laptops (DKT30CHV)



1 - Presentatie Remote (PRESREMOTE)

2 - AAA Batterijen (PRESREMOTE)

1 - Draagtas (PRESREMOTE)

2 - Handleidingen (DKT30CHV/PRESREMOTE)

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


