USB-C & USB-A Dock - Hybride Universeel Laptop Docking Station met 100W Power
Delivery - Dual Monitor 4K 60Hz HDMI & DisplayPort - 4x USB 3.1 Gen 1 Hub, GbE Windows & Mac
Productcode: DK30C2DPEPUE

Schakel van de oudere USB-A (USB 3.0) over naar de nieuwe USB-C met dit gecertificeerd universeel
laptop docking station voor USB-C en USB-A laptops. Het USB-C dock is uitgerust met 100W Power
Delivery 3.0, dual HDMI en/of DisplayPort monitors, snel opladen en zowel USB-C als USB-A perifere
poorten.
Bij het USB-C dock wordt een universele hostkabel geleverd die ontworpen is met een bevestigde
USB-C naar USB-A adapter zodat het geschikt is voor USB-A laptops. De kabel is ook extra lang (1
meter) ter ondersteuning van vele verschillende werkstationconfiguraties.
Vervangende of extra kabels zijn apart verkrijgbaar hier.
Voor hoogwaardige laptops die meer laadvermogen nodig hebben, voedt en laadt het dock uw laptop
op terwijl u werkt met 100 W PD voor sneller opladen, via de 150 W voedingsadapter - allemaal via
één kabel.
Dit is een dual 4K 60Hz video docking station met ondersteuning voor zowel Ultra HD DisplayPort
en/of HDMI monitors zodat u uw videoverbindingen precies zoals u dat wenst kunt configureren.
Dual 4K DisplayPort | Tot 4096 x 2160p bij 60Hz
Dual 4K HDMI | Tot 4096 x 2160p bij 60Hz
Single 4K DisplayPort + Single 4K HDMI | Tot 4096 x 2160p bij 60Hz
Single 5K DisplayPort* | Tot 5120 × 2880
*Vereist schermondersteuning voor 5K via twee DP poorten

Dit docking station is volledig gecertificeerd en voldoet aan de strengste industrienormen voor USB-IF
(USB 3.1 Gen 1, USB Type-C en Power Delivery), VESA DisplayPort en DisplayLink
(videoverbindingen) voor gegarandeerde de hoogste kwaliteit, betrouwbaarheid en compatibiliteit.
Voor snelle installatie direct uit de doos kunt u met de combokabel (USB-C met aangesloten USB-A
adapter) verbinding maken met elke laptop. Het dock heeft montagegaten voor bevestiging op de
werkplek (exclusief beugel).
Verbind uw apparatuur met vier USB 3.1 poorten: 1x USB-C en 3x USB-A. Laad uw USB-C of USB-A
smartphone snel op. Het dock is voorzien van een GbE poort (PXE Boot ondersteuning &
Wake-on-LAN) en een 3,5 mm hoofdtelefoon audio jack met 4 standen. Het heeft ook een
beveiligingsslot (K-slot) ter bescherming tegen diefstal.
Voor meer installatieflexibiliteit kunt u StarTech.com montagesteunen gebruiken (SSPMSUDWM &
SSPMSVESA), die specifiek ontworpen zijn voor onze docks en hubs, voor de montage van uw dock
aan een bureau, wand of ander oppervlak geheel afgestemd op de door u gewenste configuratie.
De DK30C2DPEPUE wordt geleverd met een gratis Windows® toepassing waarmee u de
netwerkbeveiliging binnen uw bedrijf beter kunt beheren. Wanneer u verbinding maakt met het
netwerk via de Ethernetpoort van het dock, wordt het MAC-adres van de computer meestal niet naar
het netwerk verzonden, omdat uw netwerk alleen het MAC-adres van het docking station ziet. Met de
MAC Address Changer- of Cloning-software van StarTech.com kan het USB-C dock echter
MAC-adresvervalsing ('spoofing') van de verbonden Windows laptop gebruiken in plaats van het
MAC-adres van het dock zelf. Dit garandeert dat uw netwerkbeheerders volledig zicht hebben op elk
apparaat in het netwerk en activiteiten overeenkomstig kunnen bewaken en beperken. Neem voor
toegang tot ons MAC Address Changer hulpprogramma contact op met onze afdeling Technische
ondersteuning zowel telefonisch als via live chat of e-mail.
StarTech.com's kwalitatieve producten voor IT-professionals worden grondig getest op compatibiliteit
en prestatie om te garanderen dat ze voldoen aan de industrienormen of deze zelfs overtreffen. De
Technische Adviseurs van StarTech.com hebben een brede productkennis en bieden 24 uur
ondersteuning van maandag t/m vrijdag (Engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te
kunnen ondersteunen.
De DK30C2DPEPUE heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Maak een dual-display werkstation met een USB-C laptop of USB 3.0 laptop
• Bij uitstek geschikt voor grote ondernemingen, bedrijven en organisaties met verschillende soorten
laptops
• Effectief in werkomgevingen waar met gevoelige gegevens en applicaties wordt gewerkt

• Ideaal voor flexplekken (tijdelijke of gedeelde werkstations), met universele compatibiliteit

Eigenschappen
• HYBRIDE DOCK: Universeel docking station compatibel met USB Type-C, Thunderbolt 3 en USB
Type-A laptop computers | inclusief 2-in-1 USB-C/USB-A 3.1 Gen 1 kabel | ideaal voor tijdelijke
(hoteling) of gedeelde werkplekken
• 100W POWER DELIVERY 3.0: Voed en laad USB-C & Thunderbolt 3 werkstation laptops & ultrabooks
op incl. Lenovo X1, Thinkpad P-serie, Dell Latitudes, Precision, XPS 15, HP Spectre, Zbook & MacBook
Pro 16
• GEGARANDEERDE COMPATIBILITEIT: Het USB-C & USB-A hybride dock is USB-IF, VESA en
DisplayLink gecertificeerd voor maximale prestaties en universele compatibiliteit met Dell, HP, Lenovo
en Apple | ideaal voor omgevingen waar meerdere merken worden gebruikt
• FLEXIBELE DUAL DISPLAY OPTIES: Op dit Dual 4K60Hz UHD USB-C en USB-A docking station kunt u
meerdere schermen aansluiten: Dual DisplayPort of Dual HDMI of DP + HDMI
• FULL FEATURED DOCK: 1 USB-C, 3 USB-A (2 snel opladen), gigabit Ethernet en audiopoort, K-slot
voor beveiliging en bevestigingsgaten voor optionele montagesteun | incl. DisplayLink update
programma
• CONNECTIVITY TOOLS: Provided with this device, the application improves performance and
security, featuring MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch
utilities

Hardware
Garantiebeleid

3 Years

4K ondersteuning

Ja

Snellaadpoort(en)

Ja

Ondersteunde
schermen

2

Interface

USB 3.0

Bus type

USB-C
USB 3.0

Compatible Lock Slot

Kensington Standaard Slot (K-Slot)

Industriestandaarden

USB Power Delivery Specification Rev. 3.0

USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode

DisplayLink - DL6950
Genesys Logic - GL3523
Fresco Logic - FL7102
Fresco Logic - FL7201
VIA Labs - VL162
RealTek - RTL8153
Texas Instruments - TS3A225E

Prestaties
Maximale
overdrachtsnelheid

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

Maximale digitale
resoluties

2x HDMI - 4096 x 2160p bij 60 Hz
2x DisplayPort - 4096 x 2160p bij 60 Hz
1x HDMI + 1x DisplayPort - 4096 x 2160p bij 60 Hz

1x 5 K DisplayPort via 2 DP poorten - 5120 x 2880 bij
60 Hz

Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als
bijvoorbeeld de maximale resolutie 4096 x 2160p (4K)
is, worden ook 3840 x 2160p (4K), 2560 x 1600p en
2560 x 1440p ondersteund.

Type en snelheid

USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning

Ja

Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
PXE

Ja

Full duplex
ondersteuning

Ja

Type connector(en)

DisplayPort (20-polig)

Connector(en)

HDMI (19-polig)
USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0
USB 3.0 A (snelladen; 9-polig)
USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Ethernet Gigabit
3,5 mm mini-jack (4 standen)
Software
Besturingssystemen

Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
macOS 10.11,10.12, 10.14, 10.15, 11.0
Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome OS™ v55+

Speciale
opmerkingen /
vereisten
Systeem- en
kabelvereisten

Met USB-C uitgevoerde computer met een beschikbare
USB Type-C poort of een met USB-3.0 uitgevoerde
computer met een beschikbare USB Type-A poort

Notitie

Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige
functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat
de USB-C poort van uw hostcomputer USB Power
Delivery ondersteunt.
4K resolutie wordt ondersteund op alle 4 videopoorten.
Een voor 4K geschikt DisplayPort- of HDMI-scherm is
vereist voor 4Kx2K resoluties
Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik
van een USB 2.0 hostverbindingskabel, kan de prestatie
beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd)
USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze
connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps

5K resolutie wordt ondersteund door de twee
DisplayPort videopoorten op één 5K scherm aan te
sluiten. Een voor 5K geschikt scherm is vereist voor 5 K
(5120 x 2880 60 Hz) resoluties
Het dock kan worden aangesloten op de USB Type-C
poort of de USB Type-A poort van uw laptop.
DisplayLink docking stations and video adapters support
more than one external display on Apple's M1-based
Mac. Requires driver installation. Please contact
StarTech.com support for a recommendation based on
your specific setup.
Voeding
Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Power Delivery

100W

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

2.5 A

Uitgangsspanning

20V DC

Uitgangsstroom

8.5 A

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

N

Vermogensopname

170 W

Bedrijfstemperatuur

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Vochtigheid

0% - 95% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart & space grijs

Type behuizing

Kunststof

Lengte product

8.7 in [22.0 cm]

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Breedte product

3.1 in [80.0 mm]

Hoogte product

1.2 in [30.0 mm]

Gewicht product

9.9 oz [280.0 g]

Package Length

10.6 in [27.0 cm]

Package Width

6.1 in [15.5 cm]

Package Height

3.5 in [90.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

2.9 lb [1.3 kg]

Meegeleverd

docking station

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

USB-C kabel (met USB-C naar USB-A adapter)
universele voedingsadapter (VK, EU)
verkorte handleiding

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

