
USB-hubb med 4 portar - USB 3.0 (5Gbps) - USB-A till 3x USB-A och 1x USB-C

Produkt ID: HB30A3A1CFB

Här är ett enkelt sätt att ansluta ett större utbud av tillägg till din bärbara dator. Denna USB 3.2 Gen 
1-hubb med 4 portar gör om din bärbara dators USB-A-port till tre USB-A-portar (5 Gbps) och en 
USB-C™-port. Hubben är USB-driven så att du kan ansluta enheter i stort sett var du än arbetar.

Nu kan du använda din bärbara dators traditionella USB Type-A-port för att få fler anslutningar och 
ansluta dina nyare USB Type-C™-enheter till din bärbara dator.

Med denna USB 3.2 Gen 1-hubb får du fler USB-anslutningsmöjligheter med hjälp av USB-A-porten på 
din dator. Den har tre USB-A-portar och en USB-C-port så att du kan ansluta traditionella 
USB-enheter nu och fortfarande kunna ansluta till USB Type-C-enheter i framtiden.

Det är det idealiska sättet att ansluta din nya USB-C-utrustade enhet till din bärbara dators 
traditionella USB-A-port.

Med den kompakta och lätta designen är den USB-drivna hubben skräddarsydd för bärbarhet. Den får 
enkelt plats i datorväskan och ger dig fler anslutningar när du reser.

Denna mångsidiga USB-hubb tar upp minimalt med plats på skrivbordet så att du kan använda den på 
arbetsstationer med flera användare eller i BYOD-miljöer (Bring Your Own Device).

USB 3.2 Gen 1-hubben med 4-portar kan hjälpa om du behöver ett sätt att ansluta dina nyare 
USB-C-tillägg till din befintliga bärbara dator. Nu kan du få åtkomst till din USB-C-enhet och samtidigt 
slippa köpa en nyare bärbar dator som har en USB Type-C-port.

Den bussdrivna hubben installeras snabbt utan att extra drivrutiner eller program behövs och den är 
kompatibel med i stort sett alla operativsystem.

HB30A3A1CFB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

 

Användning

• Ta med dig hubben när du reser och anslut i stort sett vilket USB-tillägg som helst var du än är

• Perfekt för hemmet, kontoret och hot desking

• Uppgradera och expandera din MacBooks, Ultrabooks, bärbara dators eller stationära dators 
anslutningsförmågor

Funktioner

• 4 PORT BUS-POWERED USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) HUB: From a USB Type-A host laptop port, add 3x 
USB-A and 1x USB-C port; Power up to 4.5W (5V/0.9A) shared with all connected devices; Backward 
compatible with USB 2.0/1.1

• Anslut USB-C-tillägsenheter genom din bärbara dators traditionella USB-A-port

• Lägg till både USB-C- och USB-A-portar till din bärbara dator, MacBook, ChromeBook™ eller 
stationära dator med en USB-A-port

• USB-driven med en kompakt design för enkel bärbarhet

• Snabb och enkel installation med brett OS-stöd och inga drivrutiner behövs

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

USB-C-enhetsport(ar) Ja

USB-C-värdanslutning Nej

Snabbladdningsport(ar) Nej

Portar 4



Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Industristandarder USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1

Chipset-ID Genesys Logic - GL3522

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)

Typ och hastighet USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

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

1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software 
required

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Ledig USB Type-A-port - USB 3.0 (5 Gbps)

Obs. Alla portarna, inklusive USB-C-porten, stöder 
USB-baserade videoadaptrar. Hubben stöder inte DP Alt 
Mode (DisplayPort™ Alt Mode) - icke-USB-baserat 
inbyggt videostöd över USB Type-C-porten.

Hubben stöder inte DP Alt Mode eller USB Power 
Delivery.

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



Luftfuktighet 0%~90% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart

Formfaktor Kompakt

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 5.5 in [14 cm]

Produktlängd 3.0 in [75 mm]

Produktbredd 1.6 in [40 mm]

Produkthöjd 0.5 in [1.3 cm]

Produktvikt 1.4 oz [40 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 1.6 in [40 mm]

Package Width 5.1 in [13 cm]

Package Height 6.6 in [16.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.5 oz [128 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0-hubb med 4 portar

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


