4-ports USB 3.0-hubb - USB Type-A-hubb med 1x USB-C och 3x USB-A (SuperSpeed 5
Gbps) - USB-buss eller strömförsörjning - portabel USB 3.1/3.2 Gen 1 BC 1.2
laddningshubb med strömadapter
Produkt ID: HB30A3A1CSFS

Här är ett enkelt sätt att ansluta ett större utbud av tillägg till din bärbara dator. Denna USB 3.0-hubb
med 4 portar gör om din bärbara dators USB-A-port till tre USB-A-portar för laddning och synkning (5
Gbps) och en USB-C™-port.
Nu kan du använda din bärbara dators traditionella USB Type-A-port för att få fler anslutningar, kunna
snabbladda din smarttelefon eller surfplatta och ansluta din nyare USB Type-C™-enhet till din bärbara
dator.
Med denna USB 3.0-hubb får du fler USB-anslutningsmöjligheter med hjälp av USB-A-porten på din
dator. (USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1.) Den har tre USB-A-portar och en USB-C-port så att
du fortfarande kan ansluta traditionella USB-enheter nu och 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 tre portar för snabbladdning hjälper denna hubb med att se till att dina surfplattor och
smarttelefoner är laddade och redo att användas när du behöver dem. Varje USB-A-port stöder USB
Battery Charging Specification 1.2 så att du kan ladda och synka upp till tre enheter samtidigt.
(Laddningen anpassas till antalet anslutna enheter och hur mycket ström varje enhet drar. Hubbens
USB-C-port stöder inte laddning.)
Denna självdrivna USB-hubb har en extern strömadapter för strömslukande USB-enheter, som till
exempel större externa hårddiskar och kabinett, som kräver mer ström än vad USB-ström kan ge på
egen hand. Du kan installera den mångsidiga USB 3.0-hubben i stort sett var som helst eftersom den
tar upp minimalt med plats på skrivbordet och så passar den perfekt för hot desking eller i
BYOD-miljöer.

Med sin kompakta och lätta design är USB-hubben med 4 portar dessutom idealisk för mobil
användning. Du kan enkelt stoppa ner hubben och strömadaptern i datorväskan för få fler
anslutningar när du reser.
Denna hubb 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 självdrivna USB 3.0-hubben installeras snabbt utan att extra drivrutiner eller program behövs och
den är kompatibel med i stort sett alla operativsystem.
HB30A3A1CSFS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Anslut och använd USB-enheter som kräver extra ström med hjälp av den medföljande
strömadaptern
• 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

Funktioner
• 4-PORTS STRÖMFÖRSÖRJD USB 3.0-HUBB: USB 5 Gbps Type-A bärbar värddator till 3x USB-A och
1x USB-C-port, bärbar/stationär USB-hubb som stöder USB-buss eller strömförsörjning (strömadapter
ingår), 14,6 cm ansluten USB-A-kabel
• STÖD FÖR SNABBLADDNING MED BC 1.2: Ladda upp till 2,4 A (12 W) på vilken port som helst upp
till 20 W som delas mellan alla anslutna enheter med den medföljande externa 5V 4A universella
strömadaptern (NA/JP, UK, EU, AU)
• HASTIGHETER PÅ UPP TILL 5 GBIT/S: USB 3.0 med 5 Gbit/s SuperSpeed (USB 3.1 Gen. 1 / USB 3.2
Gen. 1) som kan delas med alla enheter; stöd för USB-enheter, datalagringsenheter, tangentbord,
mus, webbkameror och hörlurar
• BRED KOMPATIBILITET MED OPERATIVSYSTEM: USB-expansionshubben har drivrutinfri installation
och stöder alla större operativsystem inklusive Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS och
Android, kompatibel med USB 2.0/1.1
• FÖRDELAR MED STARTECH.COM: IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Denna USB 3.0-hubb med 4
portar stöds under 2 år av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från i Nordamerika på flera
språk, dygnet runt

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

USB-C-enhetsport(ar)

Ja

USB-C-värdanslutning

Nej

Snabbladdningsport(ar) Ja
Portar

4

Gränssnitt

USB 3.0

Busstyp

USB 3.0

Industristandarder

USB Battery Charging Specification rev. 1.2
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1

Chipset-ID

Genesys Logic - GL3522

Prestanda
Maximal
5 Gbps
dataöverföringshastigh
et
Typ och hastighet

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Kontakttyp(er)

USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts)

Kontakt(er)

USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Mjukvara
OS-kompatibilitet

OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs

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.
När USB-laddade enheter ansluts till hubben anpassas
laddningen till antalet anslutna enheter och hur mycket
ström varje enhet drar. Hubbens USB-C-port stöder inte
laddning.
Ström
Power Source

AC-adapter medföljer

Inspänning

100 - 240 AC

Inström

1A

Utspänning

5 DC

Utström

4A

Polaritet på mittpol

Positiv

Kontakttyp

B

Strömförbrukning

20

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)

Färg

Svart

Formfaktor

Kompakt

Kabinettyp

Av plast

Kabellängd

5.7 in [14.6 cm]

Produktlängd

1.5 in [38 mm]

Produktbredd

2.9 in [74 mm]

Miljö

Utseende

Produkthöjd

0.5 in [13 mm]

Produktvikt

1.4 oz [39 g]

Package Length

1.9 in [49 mm]

Package Width

6.5 in [16.5 cm]

Package Height

5.2 in [13.1 cm]

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 13.3 oz [376 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

USB 3.0-hubb med 4 portar
universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, AU)

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

