
USB-C Multiport Adapter - USB Type-C 8-in-1 Mini Dock met HDMI 4K of VGA 1080p - 
100W Power Delivery Passthrough, 3-Port USB 3.0 Hub, GbE, SD & MicroSD - Laptop 
Travel Dock

Productcode: DKT30CHVSCPD

Verander uw met USB-C™ uitgeruste laptop in een mobiel werkstation. Met deze slanke, compacte 
USB-C multiport adapter kunt u uw MacBook Pro of Windows laptop eenvoudig op een HDMI- of 
VGA-scherm aansluiten. Handel uw dagelijkse taken snel af, dankzij drie USB 3.0 (Type-A) poorten 
met ondersteuning van Fast-Charge, SD™ en microSD™ kaartsleuven en een gigabit Ethernet poort.

De universele USB Type-C™ multiport adapter (compatibel met Thunderbolt 3 poorten) biedt een 
hogere productiviteit in vergaderruimtes of klaslokalen. Sluit uw laptop aan op één extern scherm:

• 4K HDMI (3840 x 2160p bij 30 Hz) of VGA (1920 x 1200 bij 60 Hz)

Met ondersteuning van USB Power Delivery 3.0 (tot 85 W) kunt u met de USB-C multiport adapter uw 
laptop voeden en opladen, en tegelijk uw randapparaten voeden. PD 3.0 omvat Fast Role Swap om 
USB-dataverstoring te voorkomen bij omschakeling van voedingsbronnen (busvoeding en USB-C 
voedingsadapter).

Sluit uw USB apparaten aan met behulp van de drie USB 3.0 (Type-A) poorten. Elke USB poort heeft 
een sneloplaad- en synchronisatiepoort zodat uw tablet en smartphone altijd opgeladen en 
gebruiksklaar zijn. Elke poort biedt 7,5 W laadvermogen, met een totaal gecombineerd vermogen van 
10 W wanneer alle drie poorten in gebruik zijn.

Krijg tegelijkertijd toegang tot de SD en microSD sleuven en verplaats data eenvoudig van de ene 
kaart naar de andere.

Voor mobiel gebruik wordt de USB-C adapter via de bus gevoed en is lichtgewicht, inclusief een 
omwikkelbare USB-C kabel.

De DKT30CHVSCPD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische 



ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

         

   

Toepassingen

• Maak een mobiel werkstation, aangesloten op een HDMI- of VGA-scherm

• Geef presentaties met een aansluiting op een HDMI scherm in een vergaderruimte of klaslokaal

• Maak verbinding met gigabit internet waar Wi-Fi® niet beschikbaar is

• Ideaal voor werken met SD en microSD flashdrives bij camera's en smartphones

• Compact formaat met essentiële poorten voor kleinere of tijdelijke werkplekken

Eigenschappen

• 8-IN-1 USB-C MINI DOCK: Elimineert de noodzaak om meerdere adapters mee te nemen met 4K 
30Hz HDMI or 1080p VGA video, 3x 5 Gbps USB-A, SD-slot, microSD-slot en 1x Gigabit Ethernet

• FLEXIBELE POWER: Deze travel dock is USB Powered en ondersteunt tot 100W Power Delivery 3.0 
Passthrough | 15W voor de dock en 85W voor het opladen en voeden van de laptop met uw USB-C 
voedingsadapter

• GELIJKTIJDIGE TOEGANG TOT SD & MICRO SD: USB-C multiport adapter biedt zowel een 
SD/SDHC/SDXC- als een MicroSD-kaartlezer voor extra dataopslag of back-up en met gelijktijdige 
toegang tot beide

• SNELLADER POORTEN: Compact docking station met 3x USB 3.0 Type-A poorten ondersteunt BC 1.2 
1,5 A voor het snel opladen van tablets of smartphones (met laptop en USB-C voedingsadapter 
aangesloten)

• BREDE COMPATIBILITEIT: Deze all-in-1 adapter dongle is geschikt voor HP, Dell, Lenovo, MacBook, 



iPad Pro, Surface, Chromebooks & Samsung Galaxy apparaten met Windows, macOS, ChromeOS, 
iPadOS & Android

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

4K ondersteuning Ja

Snellaadpoort(en) Ja

Ondersteunde 
schermen

1

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 - VL102

VIA/VLI - VL817

Parade - PS8338B

Parade - PS176

Analogix - ANX9833

ALCOR MICRO - AU84612

Realtek - RTL8153

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

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

Maximale analoge 
resoluties

1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)

Maximale digitale 
resoluties

3840 x 2160p (HDMI) bij 30 Hz<br / > Lagere resoluties 
worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale 
resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 
1600p en 2560 x 1440p ondersteund<br / >

Audiospecificaties De HDMI-poort ondersteunt audioweergave

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

Algemene specificaties Met ondersteuning van USB Power Delivery 3.0 kunt u 
met de multiport adapter uw laptop voeden en opladen, 
en tegelijk uw randapparaten voeden, met 85 W 
laadvermogen, bij gebruik van een 100 W 
voedingsadapter. Het laadvermogen zal minder zijn bij 
een voedingsadapter met lager wattage.<br/>

Ondersteunt Fast Role Swap van PD 3.0, zodat de 
aangesloten apparaten niet worden losgekoppeld 
wanneer u uw voedingsadapter loskoppelt van de 
multiport adapter.

Elke USB 3.0 poort biedt 7,5 W laadvermogen, met een 
totaal gecombineerd vermogen van 10 W wanneer alle 3 
poorten in gebruik zijn. Het beschikbare laadvermogen 
hangt af van het aantal aangesloten apparaten en de 
door elk apparaat opgenomen stroom.

Alle drie USB 3.0 (Type A) poorten zijn ook sneloplaad- 
en synchronisatiepoorten voor het opladen van uw tablet 
of smartphone. Er kan slechtss één sneloplaadpoort 
tegelijkertijd worden gebruikt.

Connector(en)

Type connector(en) 1 - HDMI (19-polig)

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

3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge)

1 - RJ-45

1 - SD-/MMC-sleuf

1 - MicroSD

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

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



Software

Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

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 Power Delivery specificatie 3.0 en DP Alt 
Mode ondersteunen).

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 Power 
Delivery specificatie 3.0 en DP Alt Mode ondersteunt.

De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort 
van een host laptop die niet USB Power Delivery 3.0 
ondersteunt. Als de USB-C poort van uw laptop echter 
USB Power Delivery 2.0 ondersteunt, zal deze nog 
steeds PD pass-through ondersteunen, maar niet Fast 
Role Swap. Als de USB-C poort van uw laptop geen 
Power Delivery ondersteunt, ondersteunt deze ook geen 
PD pass-through.

Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een 
resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 
2K)

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

Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. De USB-C 
adapter ondersteunt USB Power Delivery 3.0 voor een 
laadvermogen tot 85 W, bij gebruik van een 100 W 
voedingsadapter. Het laadvermogen zal minder zijn bij 
een voedingsadapter met lager wattage.

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

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

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



Vochtigheid 10% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 4.6 in [118 mm]

Lengte product 4.8 in [12.2 cm]

Breedte product 2.8 in [70.0 mm]

Hoogte product 0.6 in [1.4 cm]

Gewicht product 4.6 oz [129.0 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 [30.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.8 oz [137.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - multiport adapter

1 - handleiding

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


