
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart

Produkt ID: DKT30CHPD

Denna eleganta USB-C-multiportadapter med HDMI kombinerar kapaciteten hos tre olika adaptrar till 
en portabel dockningsstation för din bärbara dator. Du får bekvämligheten av en USB-C till 
USB-adapter, USB-C till Ethernet-adapter och USB-C 4K HDMI-adapter, allt i en portabel lösning.

Och tack vare stödet för 60 W USB Power Delivery 2.0 kan du strömföra både adaptern och ladda din 
bärbara dator samtidigt.

Med den mångsidiga USB-C-adaptern kan du skapa en arbetsstation med två bildskärmar i stort sett 
var som helst med 4K Ultra HD (3840 x 2160p) HDMI-utgång med en uppdateringsfrekvens och ljud 
på 30 Hz, två USB 3.0-portar och en gigabit ethernet-port med stöd för USB Power Delivery 2.0.

Gigabit Ethernet-porten med stöd för Wake-on-LAN (WOL), jumboramar, VLAN-taggning och 
energieffektiv ethernet ger en tillförlitlig trådbunden nätverksanslutning vilket är ideal för områden 
med begränsad Wi-Fi-åtkomst. Och med två extra USB 3.0-portar (USB Type-A) kan du ansluta 
produktivitetsenheter som din mus och/eller USB-minne.

Den kompakta multiportadaptern är perfekt för mobil användning och stöder USB Power Delivery 2.0 
(PD 2.0) så du kan använda din bärbara dators USB-C-strömadapter till att strömförsörja både din 
bärbara dator och adaptern. Adaptern har även en inbyggd USB-C-kabel med utökad längd för ökad 
flexibilitet vid anslutning av din bärbara dator vilket innebär en kabel mindre att ta med sig.

Maximal kompatibilitet - StarTech.com har dockningsstationer som passar alla anslutningsbehov, 
operativsystem och varumärken för bärbara datorer

Få mer gjort snabbare - Fler portar och bildskärmar maximerar slutanvändarens anslutbarhet och 
produktivitet

Snabb installation - Eliminera distributionsproblem som slösar tid och frustrerar slutanvändare

IT-kvalitet - Används av IT-proffs över hela världen tack vare vår rigorösa interna produkttestning, 



robusta efterlevnad och livstidsgaranti på flerspråkig tekniska kundtjänst

DKT30CHPD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Observera: Du kan säkerställa adapterns funktionalitet om din bärbara dators USB-C-port har stöd för 
USB Power Delivery och DP alt-läge.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

         

   

Användning

• Anslut till en extern HDMI-skärm för att multitaska

• Håll presentationer på en HDMI-TV eller en projektor i ett styrelse- eller klassrum

• Anslut till en HDMI-TV i ett hotell eller en hot desk

Funktioner

• Strömförse din bärbara dator med 60 W Power Delivery med hjälp av en USB Type-C-strömadapter

• Lägg till USB 3.0 Type-A-enheter, såsom ett flashminne eller en mus, genom den här 
multiportadaptern

• Flexibel placering på skrivbordet med extra lång USB-C kabel på 34 cm

• Lägg till trådbunden nätverksanslutning med Gigabit Ethernet RJ45-porten som har stöd för 
Wake-On-LAN

• Lägg till en extra skärm med den här 4K-kapabla USB-C HDMI-multiport videoadapter

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 VIA/VLI - VL817

VIA/VLI - VL103R

Parade - PS176

ASIX - AX88179A

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

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

Maximal digital 
upplösning

4096 x 2160p vid 24 Hz eller 3840 x 2160p (HDMI) vid 
30 Hz<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

Kontakt(er)

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

1 - HDMI (19-stifts)

1 - RJ-45

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



1 - USB Type-C (24-stifts), endast USB-strömförsörjning

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11<br / >macOS 10.9 to 
10.15, 11.3 to 13.0<br / >Chrome OS™

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav En bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att 
garantera full adapterfunktionalitet måste den värdens 
USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 och DP 
alt-läge)

Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara 
dators USB-C-baserade strömadapter)

Obs. Inte alla USB-C-portar har stöd för USB 
Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din 
USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 och DP 
alt-läge.

Adaptern kan ansluta till en bärbar värddators 
USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0. 
Men om en strömadapter är ansluten till 
multifunktionsadaptern i denna konfiguration kommer 
den inte att föra över ström till din bärbara värddator.

En 4K-kapabel skärm krävs för att få 
3840x2160p-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.

Din bärbara dator kanske har specifika laddningskrav. 
Till exempel om din bärbara dator kräver exakt 60W 
ström och en adapter förbrukar en del av dessa 60W 
kanske din bärbara dator inte känner att den får 
tillräckligt med ström. Mer information om Power 
Delivery finns att hämta hos tillverkaren av din 
maskinvara.

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Power Delivery 60W

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)



Förvaringstemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)

Luftfuktighet 0~85 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 13.7 in [348 mm]

Produktlängd 3.8 in [9.6 cm]

Produktbredd 2.0 in [5.1 cm]

Produkthöjd 0.7 in [1.8 cm]

Produktvikt 2.3 oz [64.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.3 in [21.2 cm]

Package Width 5.7 in [14.6 cm]

Package Height 1.6 in [4.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 7.0 oz [198.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - usb-c-multiportadapter

1 - snabbstartsguide

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


