DVI dual monitor docking station voor USB-C laptops - Inclusief USB-C naar A adapter,
HDMI, en VGA adapters
Productcode: DK30BACDD

Dit DVI dual-monitor docking station voor laptops kan eenvoudig op uw met USB-C™ uitgeruste laptop
(alleen Windows) worden aangesloten, waardoor u een volledig werkstation maakt dat
weergaveflexibiliteit, snel opladen en het gemak van een desktop voor uw werkplek thuis of op
kantoor biedt.
Het is een cruciale laptopaccessoire voor uw met USB Type-C™ uitgeruste laptop, zoals de Dell™
XPS™ 15, 13 of 12 alsmede de Google Chromebook™.
USB-C is de volgende generatie universele connectiviteit en de connectors zijn klein, omkeerbaar en
gebruiksvriendelijk. De meeste nieuwe laptops hebben een USB-C of Thunderbolt™ 3 USB-C poort,
maar andere cruciale connectiviteitspoorten ontbreken meestal.
Dit dock past zich aan uw met USB-C uitgeruste laptop aan en biedt diverse handige
connectiviteitspoorten, inclusief dual-DVI video-uitgang, vijf USB 3.0 poorten, gigabit Ethernet en een
headset jack.
Vergroot uw productiviteit en voeg ondersteuning voor twee schermen toe aan uw werkstation Met
dubbele video kunt u sneller werken omdat u tegelijkertijd meer content kunt bekijken en niet meer
meerdere vensters hoeft te verplaatsen of verkleinen of vergroten.
Voor extra weergaveflexibiliteit hebben wij twee DVI-videoadapters meegeleverd, waardoor de
frustratie en kosten van aanvullende producten alleen voor de schermen die u al gebruikt, tot het
verleden behoren.
Geen stress meer vanwege interfacebeperkingen omdat u nu de meest populaire schermtypes direct
uit de doos kunt aansluiten. Met een scala aan video-uitgangsopties is het dock ideaal voor gedeelde
of hot desks.

Laad uw mobiele apparaten sneller op, met of zonder een op het dock aangesloten host. USB-laden is
comfortabel, snel en gemakkelijk via twee altijd ingeschakelde USB snellaadpoorten aan de voorkant
van het dock. U kunt uw werkefficiency behouden én laad-en-synchronisatieflexibiliteit toevoegen voor
tot twee mobiele apparaten (twee tablets of één tablet en één smartphone).
U kunt nu uw apparaten gemakkelijk snel opladen en verbinding maken met talrijke
USB-randapparaten via de geïntegreerde 5-poorts USB 3.0 controller. Het docking station is perfect
voor externe USB 3.0 harde schijven en ondersteunt met UASP verbeterde prestaties voor snellere
datatransmissie, en dus minder wachttijd en een hogere productiviteit.
Met één aansluiting op uw laptop of Ultrabook™ blijven de door u gewenste randapparaten continu
aangesloten. Los het probleem van een beperkt aantal poorten en het constant opnieuw moeten
aansluiten van apparaten (zoals uw vaste gigabit Ethernet-verbinding) op en maak een georganiseerd
en volwaardig werkstation met minder kabelwarboel.
Voor nog grotere hostcompatibiliteit kunt u het docking station ook gebruiken met laptops met de
meer traditionele USB 3.0 (USB-A) poort, waardoor het perfect is voor organisaties met vele
verschillende laptopmerken en -modellen. Met de meegeleverde kabel en USB-C adapter kunt u het
dock aansluiten op bijna elke laptop, ongeacht het host USB-poorttype van de laptop.
Plus, voor een nette en aangepaste werkplek kunt u het docking station horizontaal of verticaal
(rechtop) plaatsen, met behulp van de meegeleverde optionele standaard.
De DK30BACDD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Een essentiële accessoire voor de nieuwste, met USB-C uitgeruste laptops zoals de Dell XPS 15, 13
of 12, Dell Latitude™ laptops en 2-in-1-computers, HP Chromebook 13, Google Chromebook Pixel™
alsmede vele Windows tablets
• Verbind meerdere schermen in vele flexibele weergavecombinaties direct uit de doos: DVI + DVI,
DVI + HDMI, DVI + VGA, HDMI + DVI, HDMI + VGA
• Maak een gedeelde werkplek, flexplek of hot desk met een geïntegreerd oplaadstation voor gasten,
klanten en collega's
• Sluit vele verschillende randapparaten thuis of op kantoor aan, allemaal via één USB 3.0-aansluiting

Eigenschappen
• Sluit het dock gemakkelijk en snel aan op uw met een USB-C poort uitgeruste laptop (alleen
Windows)

• Voeg dual-monitor uitgang (dual DVI) toe, inclusief DVI-naar-HDMI- en DVI-naar-VGA-adapters
• In totaal vijf USB 3.0 poorten, inclusief twee USB snellaad- en synchronisatiepoorten op het
frontpaneel (voldoen aan USB batterijoplaadspecificatie 1.2)
• Flexibele plaatsingsopties voor uw desktop, verticaal of horizontaal
• Ondersteunt zowel met USB Type-C als USB Type-A (USB 3.0) uitgeruste laptops en op Windows
tablets
• Matte, zilveren, gezandstraalde afwerking
• Inclusief 1 m lange, flexibele USB 3.0 hostkabel, standaard met schroeven en schroevendraaier en
vier rubberen voetjes

Hardware
Garantiebeleid

3 Years

4K ondersteuning

Nee

Snellaadpoort(en)

Ja

Ondersteunde
schermen

2

Bus type

USB-C

Industriestandaarden

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB-batterijoplaadspecificatie rev. 1.2
USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

Chipsetcode

DisplayLink - DL-3900
Genesys Logic - GL3520

Prestaties
Maximale
overdrachtsnelheid

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

Maximale analoge
resoluties

2048x1152 (VGA)

Maximale digitale
resoluties

2048x1152 (Dual-Link DVI/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

Type connector(en)

DVI-D (25-polig)

Connector(en)

DVI-I (29-polig)
USB 3.0 A (snelladen; 9-polig)
USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
RJ-45
3,5 mm mini-jack (4 standen)
USB Type-B (9-polig) USB 3.0
Software
Besturingssystemen

Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
Chrome OS™

Speciale
opmerkingen /
vereisten
Systeem- en
kabelvereisten

Een host laptop met een beschikbare USB-C poort.

Notitie

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze
connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.
Inclusief HDMI- en VGA-adapters. <br/> De
VGA-adapter kan alleen worden gebruikt voor de
(29-polige) DVI-I-poort.<br/> De DVI-I connector
ondersteunt DVI-I signalering (digitaal en analoog).

Indicatoren
LED-indicatoren

Power

Voeding
Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

0.8 A

Uitgangsspanning

5 DC

Uitgangsstroom

4A

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

M

Vermogensopname

20

Bedrijfstemperatuur

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid

5% - 85% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart & Zilver

Type behuizing

Aluminium en kunststof

Kabellengte

39.4 in [100 cm]

Lengte product

3.3 in [83.0 mm]

Breedte product

0.9 in [23.0 mm]

Hoogte product

7.0 in [17.8 cm]

Gewicht product

10.1 oz [285.0 g]

Package Length

10.6 in [26.9 cm]

Package Width

7.0 in [17.9 cm]

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Package Height

2.9 in [74.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

2.2 lb [1.0 kg]

Meegeleverd

DVI dual-monitor laptop docking station

Wat wordt er
meegeleverd

USB-C naar USB-A-adapterkabel
1 m USB 3.0 kabel (USB-A naar USB-B)
DVI-naar-HDMI-adapter
DVI naar VGA adapter
Stand
Standaardschroeven
Schroevendraaier
Rubberen voetjes
universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU)
Driver-CD
verkorte handleiding

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

