
USB-C multiportadapter med trådlös presentatör

Produkt ID: BNDDKTCHVPRS

Det här praktiska paketet kombinerar StarTech.com:s DKT30CHV och PRESREMOTE utrustad med en 
laserpekare. Du kan skapa en permanent eller tillfällig arbetsstation, praktiskt taget var du än är och 
leverera professionella presentationer i mötes- eller konferensrum.

Denna mångsidiga USB-C-multiportadapter för bärbara datorer gör det enkelt att skapa en mobil 
arbetsstation när du behöver den som mest. Den har HDMI- och VGA-portar så att du enkelt kan 
ansluta en 4K HDMI- eller en SD VGA-skärm.

Installationen är snabb och enkel med inbyggt stöd i de flesta operativsystem. Dessutom integrerar 
adaptern en Gigabit Ethernet-port och en extra USB 3.0-port så att du kan få åtkomst till ett 
trådbundet nätverk eller ansluta ett extra USB-tillägg till din bärbara dator.

Den bärbara dator som är värd måste ha en USB-C-port som stödjer DP Alt-läge.

Presentationsfjärrkontrollen har en elegant ergonomisk design med ett trådlöst intervall på 90 fot (27 
m) och innehåller batterier och en väska. USB-mottagaren stöds av generella HID-drivrutiner, vilket 
säkerställer att den kommer fungera med praktiskt taget alla Mac- eller Windows-datorer.

Med presentationsenhetens inbyggda laserpekare kan du styra din publiks uppmärksamhet mot kritisk 
information i ditt innehåll på skärmen. Perfekt för PowerPoint-presentationer, webbplatser eller alla 
typer av bilder som du vill dela med en publik.

BNDDKTCHVPRS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

         

    

Användning

• Affärsresenärer

• Utbildningsinstitutioner och utbildare

Funktioner

• Paketet med dockningsstation innehåller kompakt USB-C multiportadapter och trådlös professionell 
presentationsfjärrkontroll

• USB-C multiportadapter stöder en VGA eller 4K HDMI-skärm plus Ethernet och 1x USB 3.0-port

• Den medföljande trådlösa presentationsfjärrkontrollen har en räckvidd på upp till 90’ eller 27 m

• Ger affärsresenärer de väsentliga anslutningsverktyg som behövs för att göra effektiva 
presentationer i styrelserum eller konferenslokaler

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

4K-stöd Ja

Snabbladdningsport(ar) Nej

Skärmstöd 1

Busstyp USB-C

Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 

 USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1 



Chipset-ID Cypress - CYPD2122

Cypress - CYUSB3314

STMicroelectronics - STDP2650 

Chrontel - CH7517

ASIX - AX88179

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

Maximal analog 
upplösning

2048 x 1280p - 30Hz (VGA)

Maximal digital 
upplösning

3840 x 2160p - 30 Hz (HDMI)<br/> Även lägre 
upplösningar stöds.

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Ja

Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Ja

Stöd för full-duplex Ja

Allmänna 
specifikationer

Fjärrkontrollens gränssnitt: USB

Fjärrkontrollens maximala avstånd: 27 m

Fjärrkontrollens våglängd: 650+20 mm

Fjärrkontrollens optiska effekt: 1 mW

Fjärrkontrollens trådlösa band: 2,4 GHz

Fjärrkontrollens strömförsörjning: Batteridriven

Fjärrkontrollens luftfuktighet: 30%~80% RF

Fjärrkontrollens drifttemperatur: 5  till 45 

Fjärrkontrollens förvaringstemperatur: 5  till 45 



Fjärrkontrollens färg: Svart

Fjärrkontrollens garanti: 2 år

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

1 - HDMI (19-stifts)

1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

1 - RJ-45

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

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.10 to 10.15, 11.3 to 13.0

Chrome OS™

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att 
garantera full funktionalitet måste den bärbara datorns 
USB-C-port ha stöd för DP alt-läge).

Obs. För MacBook-värdsystem som använder MacOS 10.12 
krävs version 10.12.6 eller senare för att stödja den här 
produkten.

Inte alla USB-C-portar har stöd för USB 
Type-C-standardens alla funktioner. Kontrollera att din 
bärbara dators USB-C-port stöder DP alt-läge.

Endast en videoutgång kan användas i taget (HDMI eller 
VGA). Om två skärmar ansluts prioriteras HDMI-porten.

En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning 
(4K är även känt som 4Kx2K).

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna 
anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

Fjärrkontrollen är en laserprodukt klass 2

USB-C-porten på din värd måste stödja DP alt-läge



Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Luftfuktighet 5~95 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 4.5 in [11.4 cm]

Produktbredd 2.1 in [54 mm]

Produkthöjd 0.7 in [17 mm]

Produktvikt 6.8 oz [192 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.8 in [22.3 cm]

Package Width 5.0 in [12.6 cm]

Package Height 1.3 in [34 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.7 lb [0.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-C Multiport-adapter för bärbara datorer 
(DKT30CHV)

1 - Fjärrkontroll för presentation (PRESREMOTE)

2 - AAA-batterier (PRESREMOTE)

1 - Väska (PRESREMOTE)

2 - Bruksanvisningar (DKT30CHV/PRESREMOTE)



* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


