USB-C multiportadapter - USB-C-resedocka med 4K HDMI eller 1080p VGA - Gigabit
Ethernet, 5 Gbps USB-A 3.0 - USB-C Digital AV-adapter - Bärbara datorer med USB
Type-C/Thunderbolt 3 - Vit
Produkt ID: DKT30CHVW

Ge din USB-C™-kapabla bärbara dator flera anslutningar. Med denna USB-C-multiportadapter kan du
göra om din bärbara dator till en kraftfull arbetsstation, i stort sett var du än är, och slippa bära på
och ansluta olika portadaptrar. Med denna 4-i-1-adapter kan du lägga till 4K Ultra HD HDMI® eller
VGA-video ut, en USB 3.0 Type-A-port och en Gigabit Ethernet-port genom din bärbara dators
USB-C-port.
Den är det perfekta resetillbehöret för din MacBook Pro, ChromeBook™, Dell XPS eller annan USB
Type-C™-utrustad bärbar dator och ger dig de vanligaste videoutgångarna plus andra viktiga
portalternativ. Den har en slimmad design i vitt och silver som passar bra jämte din bärbara dator och
är även Thunderbolt™ 3-kompatibel.
Multiportadaptern ger din portbegränsade bärbara dator fler anslutningar och ger dig möjligheten att
ansluta till flera enheter samtidigt. Vid användning med din bärbara dators skärm gör denna
mångsidiga USB-C-multiportadapter det enkelt att skapa en kraftfull arbetsstation.
USB-C-multiportadaptern ger HDMI- (med audio) och VGA-portar så att du enkelt kan ansluta en 4K
HDMI- eller en SD VGA-skärm. Anslut en högupplöst skärm för att ge engagerande presentationer i
styrelserum, klassrum och konferensrum. Använd en TV med HDMI-port på hotellrummet som en
extern skärm. VGA video-utgången innebär att du enkelt kan ansluta till äldre VGA-projektionssystem
eller -skärmar när du behöver det.
Gigabit Ethernet-porten garanterar tillförlitlig trådad nätverksåtkomst, idealiskt för områden med
begränsat Wi-Fi.
Denna kompakta multiportadapter är USB-driven så du behöver inte ta med dig en separat
strömadapter. Den har både HDMI- och VGA-utgång för flexibiliteten att anpassa dig till nyare och
äldre uppsättningar i styrelserum. Adaptern har även en inbyggd USB-C-kabel och ger dig

nätverksanslutning och en USB Type-A-anslutning för optimal mångsidighet när du reser.
DKT30CHVW täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Nota:
Din USB-C-utrustade bärbara värddator måste ha stöd för video (DP alt-läge) för att fungera med
denna adapter. Adaptern har inte stöd för USB Power Delivery.
• För MacBook-värdsystem som använder MacOS 10.12 krävs version 10.12.6 eller senare för att
stödja den här produkten.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Den bärbara adaptern, i silver och vitt, är det perfekta tillbehöret för din MacBook Pro, Chromebook
eller annan bärbar USB-C-dator, och lägger till 4K-video, VGA, GbE och en USB 3.0 Type-A-port
• Anslut din bärbara dator till en projektor och njut av multimedia-innehåll i hemmet eller visa
engagerande presentationer i styrelserum och klassrum
• Använd en TV med HDMI-port på hotellrummet som en extern skärm
• Integrera den kompakta adaptern vid små arbetsytor på kontor och hemmakontor

Funktioner
• PORTABEL 4-I-1-DOCKA: Denna USB C-multiportadapter till 4K 30 Hz HDMI- eller 1080p
VGA-videobildskärm för en enda monitor, USB-A-port (USB 3.1 Gen 1 5 Gbit/s) och GbE för bärbara
datorer, surfplattor, smartphones med USB-C
• BRED ENHETSKOMPATIBILITET: Denna USB C-resedocka är kompatibel med USB-C- och
Thunderbolt 3-enheter (TB3) som HP Specter och EliteBook, Dell XPS, Lenovo Yoga, MacBook Pro och
MacBook Air och Chromebooks
• BRED KOMPATIBILITET MED OPERATIVSYSTEM: USB Type-C digital AV-multiportadapter är helt
kompatibel med stora operativsystem som Windows, macOS och Chrome OS
• KOMPAKT OCH LÄTT DESIGN: Denna USB-bussdrivna bärbara minidockningsstation för bärbara
datorer är utformad för att enkelt passa in i en bärbar väska eller ficka för under resa och arbete
hemifrån
• SNYGGT HÖLJE: Den universella USB-C-adapterhubben har ett helt vitt hölje och ansluten kabel som
passar bra med MacBooks, Chromebooks och andra bärbara och ultrabooks med samma finish

Hårdvara
Garantipolicy

3 Years

4K-stöd

Ja

Snabbladdningsport(a Nej
r)
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

Cypress - CYPD2122
Cypress - CYUSB3314
STMicroelectronics - STDP2650
Chrontel - CH7517
ASIX - AX88179

Prestanda
Maximal
dataöverföringshastig
het

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

Maximal analog
upplösning

2048 x 1280p - 30Hz (VGA)

Maximal digital
upplösning

3840 x 2160p - 30 Hz (HDMI)

Audio-specifikationer

HDMI-utgång - 7.1 surroundljud

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

Kontakttyp(er)

USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)

Kontakt(er)

HDMI (19-stifts)
VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
RJ-45
USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Mjukvara
OS-kompatibilitet

Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.10 till 10.15
Chrome OS™

Särskilda
anmärkningar/
krav
System- och
kabelkrav

Bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera
full funktionalitet måste den bärbara datorns USB-C-port ha
stöd för DP alt-läge).

Obs.

Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens
alla funktioner. Kontrollera att din bärbara dators USB-C-port
stöder DP alt-läge.
Endast en videoutgång kan användas i taget (HDMI eller
VGA). Om två skärmar ansluts prioriteras HDMI-porten.
En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-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.
För MacBook-värdsystem som använder MacOS 10.12 krävs
version 10.12.6 eller senare för att stödja den här produkten.

Ström
Power Source

Strömförsörjd via USB

Drifttemperatur

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Miljö

Förvaringstemperatur

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Luftfuktighet

5~95 % RH (icke-kondenserande)

Färg

Vit & silver

Kabinettyp

Av plast

Kabellängd

4.1 in [10.5 cm]

Produktlängd

4.5 in [11.4 cm]

Produktbredd

2.1 in [54.0 mm]

Produkthöjd

0.7 in [17.0 mm]

Produktvikt

2.5 oz [72.0 g]

Package Length

7.6 in [19.3 cm]

Package Width

4.9 in [12.4 cm]

Package Height

1.3 in [32.0 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

5.4 oz [152.0 g]

Ingår i paketet

USB-C-multiportadapter för bärbara datorer

Utseende

Förpackning

Vad det är i
lådan

Instruktionsbok

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

