USB-hubb med 4 portar - Metall - USB-A till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0
Produkt ID: HB30A3A1CST
Denna 4-portars USB 3.0-hubb förvandlar din bärbara eller stationära dators USB-A-port till två
vanliga USB-A-portar - en USB-A snabbladdnings port och en USB-C™-port. Hubb för anslutning av
flera USB-enheter
Hubb med 4 portar för lättare portåtkomst vare sig den monteras eller ligger på skrivbordet. Hubbens
portar är placerade på stort avstånd från varandra för enkel isättning och borttagning av USB-enheter
utan att andra enheter behöver tas bort för att få plats.
Med extra USB 3.0-portar kan du öka produktiviteten och ansluta fler enheter till datorn eller helt
enkelt slippa byta enheter anslutna till din portbegränsade bärbara dator. USB-C-porten är perfekt för
anslutning av nya USB-C-enheter som tex. en extern USB-C-hårddisk till en vanlig USB-A-ingång på
din dator.
Som gjord för IT-proffs och alla som ständigt behöver koppla i och koppla ur olika enheter.
Hubben är det perfekta tillbehöret för bärbara eller stationära datorer och har ett robust metallhölje
för att hänga med i den dagliga ruljansen.
Montera enkelt på vägg eller skrivbord med den medföljande vägghållaren.
I snabbladdningsportarna ansluter du dina mobila enheter för att dom alltid ska vara laddade och
klara. Synkronisera och använd dina enheter medan de laddas. Ladda din mobila enhet snabbare än
med vanliga USB-portar tack vare USB-A-porten som stöder USB Battery Charging Specification 1.2
och ger upp till 2,4A.
HB30A3A1CST täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Installation på platser där USB 3.0-portar måste monteras säkert på en yta, som t.ex. en vägg eller
under ett skrivbord
• Uppgradera och expandera din MacBooks, Ultrabooks, bärbara dators eller stationära dators
anslutningsförmågor
• Använd vid arbetsstationer med flera användare för att ge flera enheter åtkomst till USB-hubb

Funktioner
• USB 3.0-HUBB MED 4 PORTAR: Utöka anslutningsmöjligheterna för en USB Type-A bärbar/stationär
dator genom att lägga till 3x USB-A och 1x USB-C-portar med denna SuperSpeed 5 Gbps USB 3.1/3.2

Gen 1 adapterhubb; inklusive 1 m USB-A-värdkabel
• LADDA & SYNKA: Inklusive strömförsörjning med 24 W (delas mellan alla portar); självdriven
USB-hubb med dedikerad USB-A laddningsport (DCP) som ger upp till 12 W (BC 1.2); ladda en enhet
med eller utan en dator ansluten
• MONTERBAR: Med det inkluderade monteringsfästet är denna kompakta hubb i metall perfekt för
kommersiella miljöer; kan monteras säkert på vägg eller bord med skruvar; inklusive gummifötter för
bättre grepp
• GENOMTÄNKT DESIGN: Frånkoppla enkelt alla enheter via huvudströmbrytaren på hubben;
LED-lampor för visning av status; enkel åtkomst med USB-A-portar på ovansidan och USB-C-port på
sidopanelen
• BRED KOMPATIBILITET: Robust USB-hubb som är OS-oberoende, fungerar med Windows, macOS,
Linux, iPadOS, Chrome OS; USB 3.0/2.0-kompatibel; stöder SSD/USB-minnen, tangentbord, möss,
webbkameror, skanner, skrivare
• Plug-and-play och stöd för hot-swap eller hot-plug
• Anslut en USB-C-enhet via en vanlig USB-A-ingång
• Lägg till både USB-C- och USB-A-portar till din bärbara dator, MacBook, ChromeBook™ eller
stationära dator med en USB-A-port
• Alla portar stödjer USB 3.0 och överföring på 5Gbps

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

USB-C-enhetsport(ar) Ja
USB-C-värdanslutning Nej
Snabbladdningsport(a Ja
r)
Portar

4

Gränssnitt

USB 3.0

Busstyp

USB 3.0

Industristandarder

USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 <br/> USB-A
laddningsport som levererar upp till 2,4A <br/> USB 3.0 bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1

Chipset-ID

Realtek - RTS5411

Prestanda
Maximal
dataöverföringshastig
het

5 Gbps

Typ och hastighet

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector A

USB Type-B (9-stifts) USB 3.0

Connector B

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

Kontakt(er)

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

OS Independent; No additional drivers or software required

System- och
kabelkrav

USB Type-A-portar - USB 3.0 (5Gbps)

Obs.

USB Type C-porten är endast avsedd för data. <br/> USB 3.0
är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard
ger hastigheter på upp till 5 Gbps. <br/> Hubben stöder inte
DP Alt Mode eller USB Power Delivery.

LED-indikatorer

Ström

Särskilda
anmärkningar/
krav

Indikatorer

Anslutning via hubbport
Ström
Power Source

AC-adapter medföljer

Inspänning

100 - 240 AC

Inström

0.6 A

Utspänning

12V DC

Utström

2A

Polaritet på mittpol

Positiv

Kontakttyp

M

Strömförbrukning

24

Drifttemperatur

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Förvaringstemperatur

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Luftfuktighet

20~80 % RH (icke-kondenserande)

Färg

Svart

Formfaktor

Skrivbord

Kabinettyp

Aluminium

Kabellängd

39.4 in [100 cm]

Produktlängd

3.9 in [100.0 mm]

Produktbredd

2.4 in [60.0 mm]

Produkthöjd

0.9 in [24.0 mm]

Produktvikt

4.8 oz [135.0 g]

Package Length

5.8 in [14.7 cm]

Package Width

3.9 in [98.0 mm]

Package Height

3.7 in [95.0 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

18.9 oz [535.0 g]

Ingår i paketet

USB 3.0-hub

Miljö

Utseende

Förpackning

Vad det är i
lådan

snabbstartsguide
universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

Gummifötter
Monteringsfästen
USB-A till USB-B-kabel
monteringsskruvar

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

