
USB-C Multiport Adapter - USB 3.1 Gen 2 Type-C Aluminium Mini Dock - USB-C naar 4K 
HDMI of 1080p VGA Video - 10Gbps USB-A & USB-C Hub met GbE - Compatibel met 
Thunderbolt 3

Productcode: DKT31CHVL

Deze USB-C multiport adapter verandert uw USB-C ® of Thunderbolt™ 3 MacBook Pro, Windows 
laptop, Chromebook en Android tablet in een werkstation, waar u ook heen gaat. Deze USB 3.1 Gen 2 
Type-C hub adapter is ideaal voor op reis en heeft alles wat u nodig heeft: van essentiële HDMI of 
VGA video-uitgangen tot snellere 10G USB-C en USB-A poorten voor randapparatuur.Allemaal via één 
extra lange (29 cm) USB-C® vaste hostkabel, die meer flexibiliteit biedt voor moeilijker te bereiken 
laptop- en tabletaansluitingen.

Deze USB-C multiport adapter heeft zowel een 4K 30 Hz HDMI- als een VGA-poort, zodat u beschikt 
over twee enkelvoudige video-outputopties voor presentaties in vergaderruimtes of de configuratie 
van uw werkstation, inclusief ondersteuning voor een ultrabreed beeldscherm.

Het USB-C reisdock wordt via de bus gevoed via een vaste, extra lange (29 cm) hostkabel, voor vele 
verschillende configuraties. Daardoor hoeft u geen grote voedingsadapter meer mee te nemen. Dit 
dock kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd, biedt native ondersteuning voor de meeste 
besturingssystemen, is lichtgewicht (slechts 55 g) en neemt minder ruimte in dan uw smartphone en 
past dus gemakkelijk in uw laptoptas of aktetas.

Naast de video-uitgangen heeft het draagbare USB-C dock één 10G USB-C poort en een USB-A poort 
waarop u uw nieuwste en oudere USB apparaten kunt aansluiten.De adapter beschikt ook over een 
gigabit Ethernet poort voor toegang tot een vast netwerk.

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 DKT31CHVL heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

         

   

Toepassingen

• Benut de USB-C poort van uw laptop of tablet om uw connectiviteit naar andere interfaces uit te 
breiden zoals HDMI en gigabit Ethernet

• Sluit uw laptop aan op een projector en geniet van multimedia content thuis of tijdens presentaties 
in vergaderruimtes en klaslokalen

• Gebruik een tv met HDMI-poort in een hotelkamer als een extern beeldscherm als u op reis bent

• Sluit uw laptop aan op vast gigabit internet, op plaatsen waar Wi-Fi® niet beschikbaar is

Eigenschappen

• VERVANGING VOOR DKT30CHV: Nieuwe versie met dezelfde poortfunctionaliteit als DKT30CHV, plus 
10Gbps USB-C-snelheid, extra USB-C-poort en extra lange kabel van 29 cm

• ESSENTIËLE POORTEN: USB-C multiport adapter met 4K 30Hz HDMI of 1080p VGA video, 1x USB-A 
& 1x USB-C (USB 3.1 Gen 2 10 Gbps Hub), Gigabit Ethernet; neerwaarts compatibel met USB 3.1 Gen 



1

• IDEAAL VOOR PRESENTATIES: USB-C travel dock met zowel VGA als HDMI video | deze multiport 
adapter kan worden aangesloten op een monitor of projector in een vergaderruimte of klaslokaal via 
een USB-C laptop, tablet en smartphone

• EXTRA LANGE KABEL: Mini dock met 29 cm kabel voor eenvoudige installatie en verminderde druk 
op de connectoren bij het aansluiten van 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite X2 of 
laptops op verhoogde standaarden zoals Lenovo X1 Carbon

• BREDE COMPATIBILITEIT: USB-C en Thunderbolt 3 laptops, Ultrabooks, USB-C Chromebook, tablets 
en telefoons van merken zoals HP, Dell, Lenovo, MacBooks, iPad Pro, Surface, Samsung en Google

• BREDE OS COMPATIBILITEIT EN EENVOUDIGE INSTALLATIE: Draagbare USB 3.1 Gen 2 Type-C 
multiport adapter met automatische installatie van stuurprogramma's en ondersteuning van Windows, 
macOS, Chrome OS, 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

USB-C apparaat 
poort(en)

Ja

USB-C hostverbinding Ja

4K ondersteuning Ja

Snellaadpoort(en) Nee

Ondersteunde 
schermen

1

Poorten 2

Interface USB 3.2 Gen 2

Bus type USB-C

Chipsetcode Realtek RTL8153, Genesys Logic - GL3590, ITE Tech - 
IT6564FN, Silicon Labs - EFM8UB20F32G

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

10 Gbps (USB 3.2/3.1 Gen 2) <br / >2 Gbps (Ethernet; 
Full-Duplex)



Maximale analoge 
resoluties

2048 x 1280p - 30Hz (VGA)

Maximale digitale 
resoluties

3840 x 2160p - 30 Hz (HDMI)<br/> Lagere resoluties 
worden ook ondersteund.

Type en snelheid USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

UASP ondersteuning Ja

Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Ja

Full duplex 
ondersteuning

Ja

MTBF 49.444 uur

Connector(en)

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

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

1 - RJ-45

1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)

1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Hostaansluitingen 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Besturingssystemen Windows 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 
12.0, 13.0, Chrome OS, Android

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Host laptop met een beschikbare USB-C poort (om 
volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C 
poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunen).

Voeding

Voedingsbron Busvoeding



Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C ~ 60°C

Opslagtemperatuur -20°C ~ 60°C

Vochtigheid <90% RV

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Form Factor Aangesloten kabel

Type behuizing Aluminium en kunststof

Kabellengte 9.8 in [25 cm]

Lengte product 14.2 in [36.0 cm]

Breedte product 2.4 in [6.1 cm]

Hoogte product 0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product 1.9 oz [54.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.6 in [14.2 cm]

Package Width 8.3 in [21.0 cm]

Package Height 1.5 in [3.8 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.8 oz [164.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C 10 Gbps Hub met HDMI/VGA

1 - quick-start handleiding

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


