
4 poorts USB hub - USB-A naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - 5Gbps - metaal

Productcode: HB30A3A1CST

Deze 4-poorts USB 3.2 Gen 1 hub verandert de USB-A poort van uw laptop of desktop in twee 
standaard USB-A poorten, één USB-A snellaadpoort en één USB-C™ poort. U kunt het bereik van uw 
USB-apparaten ook uitbreiden door deze hub als een centrale repeater te gebruiken.

De 4-poorts hub is ontworpen voor eenvoudige poorttoegang, wanneer de hub aan uw bureau is 
gemonteerd of erop staat. Er is voldoende afstand tussen de hubpoorten om uw USB apparaten 
gemakkelijk te verbinden en los te koppelen, zonder dat u andere apparaten van aangrenzende 
poorten moet loskoppelen.

Met de extra USB 3.2 Gen 1 poorten kunt u uw productiviteit verhogen en meer apparaten op uw 
computer aansluiten, en hoeft u niet steeds weer apparaten op uw laptop met een beperkt aantal 
poorten los te koppelen en weer aan te sluiten. De USB-C poort is ideaal voor het aansluiten van 
nieuwe USB-C apparaten, zoals een externe USB-C schijf, op een traditionele USB-A poort van uw 
computer.

De hub is perfect voor IT-professionals of iedereen die zijn apparaten regelmatig moet aansluiten en 
loskoppelen.

Deze hub is de perfecte accessoire voor een laptop of desktop werkstation, dankzij de robuuste 
metalen behuizing die de dagelijkse gebruiksslijtage kan weerstaan.

Met de meegeleverde muurbeugel kunt u de hub bevestigen aan een oppervlak zoals een bureau of 
wand.

Met de beschikbare snellaadpoort kan deze hub ervoor zorgen dat uw tablet of smartphone opgeladen 
en gebruiksklaar zijn wanneer u deze nodig hebt. Tijdens het opladen hebt u ook toegang tot uw 
apparaat en kunt u dit synchroniseren. De USB-A laadpoort ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie 
1.2 en levert tot 2,4 A, zodat u uw mobiele apparaat sneller kunt opladen dan met traditionele 
USB-poorten.



De HB30A3A1CST wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Kan worden geïnstalleerd op plaatsen waar USB 3.2 Gen 1 poorten stevig aan een oppervlak, zoals 
een wand of onder een bureau, moeten worden bevestigd

• Upgrade en breid de aansluitmogelijkheden van uw MacBook, Ultrabook, laptop of desktop uit

• Geschikt voor hot desk-omgevingen om meerdere apparaten op een USB-hub te kunnen aansluiten

Eigenschappen

• 4-PORT USB 3.2 Gen 1-HUB: Voeg 1x USB-C en 3x USB-A poorten toe aan een USB Type-A 
laptop/desktop met deze SuperSpeed 5 Gbps USB 3.2 Gen 1 adapter hub; inclusief 1 m USB-A 
hostkabel

• OPLADEN EN SYNCHRONISEREN: Inclusief 24W voeding (gedeeld over alle poorten); Self-powered 
USB-hub met USB-A Charging Downstream Port (CDP) levert tot 12W (BC 1.2); Laad een apparaat op 
met of zonder aangesloten PC

• MONTEERBAAR: Veilig met schroeven aan een wand of bureau te monteren; montagesteun 
meegeleverd; compacte metalen hub ideaal voor commerciële omgevingen; incl. rubberen pootjes 
voor betere grip

• DOORDACHT ONTWERP: Schakel alle apparaten uit met de hoofdschakelaar op de Hub; 
voeding-LED's voor status; gemakkelijk kabels aansluiten met USB-A poorten aan voorkant en USB-C 
poort aan de zijkant

• BREDE COMPATIBILITEIT: Robuuste OS onafhankelijke USB hub; Geschikt voor Windows, macOS, 
Linux, iPadOS, Chrome OS; Ondersteunt SSD, USB Sticks, keyboard/muis, webcams, scanners, 
printers



Hardware

Garantiebeleid 2 Years

USB-C apparaat 
poort(en)

Ja

USB-C hostverbinding Nee

Snellaadpoort(en) Ja

Poorten 4

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Bus type USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Industriestandaarden USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 <br/> USB-A 
laadpoort biedt tot 2,4 A vermogen <br/> USB 3.0 - 
Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

Chipsetcode Realtek - RTS5411

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)

Type en snelheid USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Connector A 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Connector B 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

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

1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge)

Software

Besturingssystemen Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra 
stuurprogramma's of software vereist

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Beschikbare USB Type-A poorten - USB 3.0 (5 Gbps)



Notitie De USB Type-C poort is alleen bestemd voor data. 
<br/> USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; 
deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 
Gbps. <br/> De hub ondersteunt niet DP Alt Mode of 
USB Power Delivery.

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power

4 - Hubpoortaansluiting

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.6 A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 2A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 24

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Vochtigheid 20~80% RV (Niet condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Vormfactor Desktop

Type behuizing Aluminium

Kabellengte 39.4 in [100 cm]

Lengte product 3.9 in [10.0 cm]



Breedte product 2.4 in [6.0 cm]

Hoogte product 0.9 in [2.4 cm]

Gewicht product 4.8 oz [135.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.8 in [14.7 cm]

Package Width 3.9 in [9.8 cm]

Package Height 3.7 in [9.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.2 lb [0.5 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0 Hub

1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

1 - USB-A naar USB-B kabel

2 - rubberen voetjes

2 - Montagesteunen

4 - bevestigingsschroeven

1 - quick-start handleiding

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


