
USB C Multiport Adapter, USB-C naar DVI-D (Digitaal) Video Adapter, 60W Power 
Delivery Passthrough Charging, GbE, USB-A, USB Type-C/Thunderbolt 3 Mini Laptop 
Dock

Productcode: DKT30CDVPD

Breid de connectiviteit van uw met USB-C™ uitgevoerde laptop uit. Met deze slanke USB-C multiport 
adapter kunt u overal een krachtig werkstation maken, met DVI-video output, een USB 3.0 Type-A 
poort en een gigabit Ethernet poort.

Voed tegelijkertijd zowel de multiport adapter als uw laptop, met ondersteuning van USB Power 
Delivery 2.0. Deze adapter is het ideale accessoire voor uw Dell XPS, MacBook Pro of andere met USB 
Type-C™ uitgeruste laptop, en is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

De multiport adapter breidt de connectiviteit van uw laptop met een beperkt aantal poorten uit met 
deze geïntegreerde USB-C kabel waarmee u tegelijkertijd meerdere apparaten kunt aansluiten. En 
samen met uw laptopscherm maakt deze veelzijdige USB-C multiport adapter het gemakkelijk om, 
indien nodig, een dual-monitor werkstation te creëren. Met deze adapter kunt u ook met gemak 
verbinding maken met een DVI-scherm op een kantoorwerkplek of thuiskantoor.

De gigabit Ethernet-poort garandeert betrouwbare toegang tot een vast netwerk. Bovendien kunt u 
met een extra USB 3.0 Type-A poort, een bestaand randapparaat aansluiten, zoals uw muis of 
flashdrive.

De gigabit Ethernet-poort garandeert betrouwbare toegang tot een vast netwerk, wat ideaal is op 
plaatsen met beperkte wifi-toegang.

Omdat de multiport adapter via de USB wordt gevoed, hoeft u geen aparte voedingsadapter mee te 
nemen. Deze multiport adapter heeft ook een USB-C poort die USB Power Delivery 2.0 ondersteunt, 
zodat u uw laptop voeden en opladen terwijl u werkt, dit is ideaal voor mobiel gebruik van kantoor 
naar huis, of voor op reis. De adapter heeft een geïntegreerde USB-C kabel en biedt u 
netwerkconnectiviteit plus een USB Type-A aansluiting voor optimale veelzijdigheid terwijl u reist.



De DKT30CDVPD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power 
Delivery en DP Alt Mode ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

         

   

Toepassingen

• Sluit uw MacBook, Ultrabook of Chromebook™ aan op vast gigabit internet, op plaatsen waar geen 
Wi-Fi® beschikbaar is

• Integreer de compacte adapter in kleine werkruimtes en (thuis)kantoren

Eigenschappen

• 4-IN-1 USB-C MULITPORT ADAPTER: Dit USB C mini dock heeft DVI-D video output, Gigabit 
Ethernet poort, 1x 5Gbps USB-A 3.0 poort & 60W Power Delivery Passthrough charging, om vanuit 
huis of op kantoor te werken

• DVI DIGITALE VIDEO-OUTPUT: De DVI digitale video-output van deze USB Type-C multipoort 
adapter zorgt voor een scherpere digitale weergave en ondersteunt resoluties tot 1920x1200 / 1080p 
(Single Link)

• LAPTOPVOEDING OF EXTERNE ADAPTER: Het dock kan worden gevoed dankzij de USB-bus of met 
een externe USB-C voedingsadapter. Laad de laptop via PD Passthrough met uw USB-C 
voedingsadapter (7W voor dock, 53W voor opladen)

• COMPATIBILITEIT: Deze draagbare USB-C dockingstation met witte behuizing is compatibel met 
laptops en Ultrabooks, waaronder MacBook Pro/Air, HP EliteBook, Dell XPS, Lenovo ThinkPad X1 
Carbon en Chromebooks

• BREDE OS COMPATIBILITEIT: Dankzij de automatische driver-setup ondersteunt dit all-in-one 



USB-C travel dock de belangrijkste besturingssystemen, waaronder Windows, MacOS, Chrome OS | 
Thunderbolt 3-compatibel

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

4K ondersteuning Ja

Snellaadpoort(en) Nee

Ondersteunde 
schermen

1

Audio Ja

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 VIA/VLI - VL813

VIA/VLI - VL100

Parade - PS171

Realtek - RTL8153

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

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

Maximale digitale 
resoluties

1920 × 1200 - 60 Hz (DVI)

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



Connector(en)

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

1 - DVI-I (29-polig)

1 - RJ-45

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

1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery

Software

Besturingssystemen Windows® 7, 8.1, 10, 11<br / >macOS 10.11 tot 
10.15, 11.0, 12.0, 13.0<br/>Chrome OS™

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om 
volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C 
hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode 
ondersteunen).

Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op 
USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)

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 
Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt.

De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort 
van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet 
ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er 
een voedingsadapter is aangesloten op de 
multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar 
uw host laptop.

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze 
connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Power Delivery 60W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)



Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid 0~85% RV (niet-condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Wit

Kabellengte 5.5 in [140 mm]

Lengte product 3.7 in [9.4 cm]

Breedte product 6.3 in [16.0 cm]

Hoogte product 0.7 in [1.7 cm]

Gewicht product 4.5 oz [127.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.6 in [14.2 cm]

Package Width 6.7 in [17.0 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.8 oz [135.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - multiport adapter

1 - Handleiding

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


