
USB-C Multiport Adapter - USB-C Travel Dock met 4K HDMI of 1080p VGA - 3x USB 3.0 
Hub, SD, GbE, Audio, 100W PD Pass-Through - Mini Docking Station voor Laptop/Tablet

Productcode: DKT30CHVAUSP

Deze USB-C multiport adapter verandert uw MacBook Pro, USB-C laptop, Chromebook of Android 
(Samsung Galaxy S8, Note 9 en hoger) apparaat in een werkstation, overal waar u heen gaat. Een 
USB Type C adapter, ideaal voor reizen, die uitgerust is met alles wat u nodig heeft, van de essentiële 
HDMI of VGA video-outputs en USB-poorten tot aan een SD-kaartlezer en 100W PD inclusief PD 
passthrough. Allemaal via één extra lange (30 cm) Thunderbolt 3 of USB-C bevestigde hostkabel, die 
meer flexibiliteit biedt voor moeilijker te bereiken laptop- en tabletaansluitingen.

Deze USB-C multiport adapter heeft zowel een HDMI- als een VGA-poort, zodat u beschikt over twee 
enkelvoudige video-outputopties voor uw presentaties in vergaderruimtes of uw werkopstelling, 
inclusief ondersteuning voor een ultrabreed beeldscherm.

Met ondersteuning voor USB PD 3.0 (tot 100W), kunt u met de USB Type C multiport adapter uw 
laptop voeden en opladen en uw randapparaten voeden, wanneer u aangesloten bent op een USB-C 
voedingsadapter. De USB-C hub is voorzien van PD passthrough zodat u de eigen lader van uw laptop 
kunt gebruiken voor het voeden van de hub (vereist 15W) en tegelijkertijd uw laptop kunt voeden of 
opladen.

De USB-C naar USB 3.0 hub biedt u één USB-C poort (voeding en data) en twee USB-A poorten 
waarop u uw nieuwste en oudere USB apparaten kunt aansluiten.

Krijg eenvoudig toegang tot uw multimedia content, audio en netwerk. De multiport adapter biedt 
direct toegang tot uw:

• SD, SDHC™ en SDXC™ geheugenkaarten of microSD kaarten via de SD kaartsleuf

• Audio content via koptelefoons of microfoon via de 3,5 mm 4-standen audiopoort

• Ethernet netwerk via de GbE poort via een vaste verbinding



De StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en 
zijn het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan 
IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

Advanced Windows Layout Utility: voor het instellen en opslaan van aangepaste vensterindelingen.

MAC Address Pass-Through Utility: om de beveiliging van uw netwerk te verhogen

USB Event Monitoring Utility: voor het monitoren en loggen van aangesloten USB-apparaten

Wi-Fi Auto Switch Utility: om gebruikers snel toegang te geven tot hogere netwerksnelheden via 
bekabeld LAN

Voor meer informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: 
www.StarTech.com/Connectivity-Tools

De DKT30CHVAUSP heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

         

     

Toepassingen

• Creëer een bekend en productief werkstation in een handomdraai, waar u ook heen reist

• Creatieve professionals kunnen de geïntegreerde kaartlezer gebruiken voor toegang tot multimedia

Eigenschappen

• 8-IN-1 MULTIPORT ADAPTER: Deze USB-C multiport dock vervangt meerdere adapters en beschikt 
over 4K 30Hz HDMI of 1080p VGA, 5 Gbps USB (2x USB-A, USB-C), SD-sleuf, gigabit Ethernet, en 
headset/mic audio jack



• 100W POWER DELIVERY 3.0: Gebruik de USB-C voedingsadapter van uw laptop voor het voeden van 
de USB type-c travel dock hub (15W) en gebruik de resterende 85W vermogen voor het voeden en 
opladen van uw laptop

• EXTRA LANGE KABEL: De 30 cm kabel van dit usb-c mini dock biedt extra reikwijdte om de druk op 
de poort en connector te verminderen bij 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite & 
laptops op verhoogde standaarden

• BREDE COMPATIBILITEIT: Deze compacte USB-C docking station is compatibel met USB-C & 
Thunderbolt 3 laptops, tablets of smartphones en werkt met HP, Lenovo, Dell, MacBook, Chromebook 
& Samsung Galaxy

• BREDE OS ONDERSTEUNING: Met automatische installatie van stuurprogramma's ondersteunt deze 
alles-in-1 USB-C multiport adapter alle belangrijke besturingssystemen, waaronder Windows, macOS, 
ChromeOS, iPadOS en Android

• CONNECTIVITY TOOLS: de bij dit apparaat geleverde tools verbeteren de prestatie en beveiliging, 
waaronder de hulpprogramma's MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & 
Wi-Fi Auto Switch

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

4K ondersteuning Ja

Snellaadpoort(en) Nee

Ondersteunde 
schermen

1

Poorten 7

Audio Ja

Bus type USB 3.2 Gen 1

Poorttype Kabeladapters

Chipsetcode VIA Labs - VL102

VIA Labs - VL163

VIA Labs - VL817

Genesys Logic - GL823K

ITE Tech - IT6564



Realtek - RTL8153B

Cmedia - HS100-B

Prestaties

Maximale kabellengte 11.8 in [30 cm]

Maximale analoge 
resoluties

1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)

Maximale digitale 
resoluties

3840 x 2160 bij 30Hz, 4096 x 2160 bij 24Hz, 3440 x 
1440 bij 60Hz (HDMI)

Audiospecificaties 3,5 mm audio

Type en snelheid USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps

Algemene specificaties Gereserveerd vermogen: 15 W

MTBF 372.518 uur

Connector(en)

Externe poorten 1 - HDMI

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

1 - RJ-45

2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - SD Slot

1 - 3,5 mm audio

1 - USB 3.2 Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin,  
Gen 1, 5 Gbps)

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

Software

Besturingssystemen macOS Ventura (13.0)

macOs Monterey (12.0)<br/>macOs Big Sur 
(11.0)<br/>macOS Catalina (10.15), macOS Mojave 
(10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra 
(10.12), Mac OS X El Capitan (10.11), iOS, Windows 11, 



Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, 
Chrome OS, Android

Voeding

Voedingsbron Niet meegeleverd (niet vereist voor 
standaardapplicaties)

Power Delivery 100W

Laptop Charging via 
Power Delivery

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0 to 45°C

Opslagtemperatuur -10 to 82°C

Vochtigheid 5%~90%

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & space grijs

Type behuizing Aluminium en kunststof

Kabellengte 11.8 in [30 cm]

Lengte product 18.1 in [46.0 cm]

Breedte product 2.4 in [6.1 cm]

Hoogte product 0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product 4.4 oz [125.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 4.7 in [12.0 cm]

Package Width 6.4 in [16.3 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

6.1 oz [173.0 g]



Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C docking station

1 - quick-start handleiding

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


