
USB C-multiportadapter, bärbar USB-C-dock till 4K HDMI, 2-pt USB 3.0-hubb, 
SD/SDHC, GbE, 60 W PD Pass-Through - USB Type-C/Thunderbolt 3 - ERSATT AV 
DKT30CSDHPD3

Produkt ID: DKT30CSDHPD

Ge din USB-C™-kapabla bärbara dator flera anslutningar. Med denna USB-C multiportadapter 
förvandlar du din bärbara dator till en kraftfull arbetsstation praktiskt taget var du än befinner dig och 
eliminerar behovet av en massa olika portadaptrar att bära med dig. USB-C-adaptern låter dig lägga 
till en 4K Ultra HD HDMI®-videoutgång, två USB 3.0-Type A-portar, en Gigabit Ethernet-port och en 
SD-kortplats via din bärbara dators USB-C-port.

Du kan också använda din bärbara USB-C strömadapter för att strömföra både multiportadaptern och 
din bärbara dator samtidigt med stöd för USB Power Delivery 2.0. Den är det idealiska tillbehöret för 
din MacBook Pro eller annan USB Type-C™-utrustad bärbar dator och är även Thunderbolt™ 
3-kompatibel.

Vid användning med din bärbara dators skärm gör denna mångsidiga USB-C-multiportadapter det 
enkelt att skapa en arbetsstation med dubbla skärmar när du behöver det. Den har en 4K HDMI-port 
(med audio) så att du enkelt kan ansluta en högupplöst skärm och få mer skärmyta. Med högre 
upplösningar kan du ser fler fönster samtidigt och öka din produktivitet.

Gigabit Ethernet-porten garanterar tillförlitlig trådad nätverksåtkomst, vilket är idealiskt för områden 
med begränsad Wi-Fi-åtkomst. Och med två extra USB 3.0-portar (USB Type-A) kan du ansluta dina 
befintliga enheter som din mus eller ditt USB-minne.

USB-C-adaptern har också en SD-kortplats för tillgång till allt ditt multimediainnehåll.

Med denna multiportadapter behöver du inte bära med dig flera strömadaptrar. Den är idealisk för 
mobil användning och har en USB-C-port med stöd för USB Power Delivery 2.0 (USB PD 2.0) så att du 
kan använda din bärbara dators USB-C-strömadapter för att strömförse både datorn och 
multiportadaptern.



Den mångsidiga multiportadaptern är kompakt och lätt så att den enkelt får plats i din datorväska. 
Den samlar flera portar i en enda adapter, viket betyder att du inte behöver ta med dig flera 
enfunktions-adaptrar.

DKT30CSDHPD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

         

   

Användning

• Strömförse adaptern och din bärbara dator genom USB-C med hjälp av din bärbara dators 
strömadapter

• Anslut din MacBook, Ultrabook™ eller ChromeBook™ till trådat Gigabit Internet på platser där 
Wi-Fi® inte är tillgängligt

• Integrera den kompakta adaptern vid små arbetsytor på kontor och hemmakontor

• 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

• För över foton, videor eller andra filer från dina SD™-kort till din USB-C-kapabla surfplatta, bärbara 
dator eller annan enhet

Funktioner

• NY VERSION TILLGÄNGLIG: Ersatt av DKT30CSDHPD3, bärbar USB C-docka för resor med 4K 30 Hz 
(UHD) HDMI-videoskärmutgång. Aluminiumdesign i rymdgrått passar till bärbara datorer Macbook Air, 
MacBook Pro, Dell XPS och HP EliteBook

• 6-I-1 USB-C-HUBB: Denna USB-C-multiportadapter har 4K HDMI (UHD), Gigabit Ethernet, två 
USB-A-portar (5 Gbit/s) och SD-/SDHC-/SDXC-kortläsare



• GENOMGÅNG MED 60 W STRÖMFÖRSÖRJNING: Med denna USB Type-C-multiportadapter kan du 
använda din bärbara dators USB-C-strömadapter för att samtidigt ladda din bärbara dator (upp till 48 
W) och strömsätta dockningsstationen (12 W)

• BRED ENHETSKOMPATIBILITET: USB-C-minidockningsstation för bärbara datorer, ultrabooks, 
Chromebooks, surfplattor och telefoner med Thunderbolt 3 (TB3) och USB-C. Kompatibel med 
varumärken inkl. MacBook, HP, Dell, Lenovo och Surface

• BRED OS-KOMPATIBILITET OCH ENKEL KONFIGURATION: Denna första generations USB 
3.1-universaladapter har automatisk drivrutininstallation och stöder Windows, macOS, Chrome OS och 
Android. Perfekt för affärsresor och arbete hemifrån

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

4K-stöd Ja

Snabbladdningsport(ar) Nej

Skärmstöd 1

Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

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 - VL813

VIA/VLI - VL100

Genesys Logic - GL857L

Parade - PS176

Realtek - RTL8153

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

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

Maximal digital 
upplösning

4096 x 2160p @24 Hz eller 3840 x 2160p (HDMI) @ 30 
Hz<br / > 



 Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 
3840 x 2160p (4K) så stöds även 2560 x 1600p och 
2560 x 1440p.

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

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

338 809 timmar

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 - SD-/MMC-plats

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

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11<br / >macOS 10.11 to 
10.15, 11.0, 12.0, 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 0⁰C to 55⁰C (32°F to 131°F)

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

Luftfuktighet 40~50% RH

Utseende

Färg Gray and Black

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 6.0 in [15.2 cm]

Produktlängd 4.6 in [11.6 cm]

Produktbredd 1.8 in [4.6 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.6 cm]

Produktvikt 2.7 oz [77.9 g]

Förpackning



Förpackningsantal 1

Package Length 6.8 in [17.3 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 5.4 oz [154.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - multiportadapter

1 - snabbstartsguide

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


