USB 3.0-hubb med 4 portar - USB-A till 4x USB 3.0 Type-A med individuella switchar
för portar - USB 3.1/3.2 Gen. 1 med SuperSpeed 5 Gbps - USB-bussdriven - Bärbar 25 cm ansluten kabel
Produkt ID: HB30A4AIB

Denna bärbara USB 3.0-hubb ger dig ett enkelt sätt att tillföra fyra USB 3.0 Type-A-portar till din
bärbara dator, med individuella strömbrytare för att spara ström. USB-portexpandern är enkel att
ansluta till din bärbara dators USB Type-A-port. Dessutom är den bussdriven för enkel bärbarhet.
Använd dina befintliga USB 3.0-enheter som till exempel USB-minnen, möss, tangentbord och externa
hårddiskar. USB 3.0-hubben med fyra portar utökar datorns USB Type-A-port till fyra USB 3.0
Type-A-portar, och den är bakåtkompatibel med dina äldre USB 2.0-enheter. (USB 3.0 är även känt
som USB 3.1 Gen 1.)
Varje port på USB 3.0-hubben har sin egen strömbrytare, så du kan slå av enheter när de inte
används. Detta innebär att du bättre kan hantera strömförbrukningen för dina USB-enheter, utan att
fysiskt frånkoppla enheten eller kabeln.
Hubben är perfekt för bärbar användning med dess kompakta och lätta design. Den mångsidiga USB
till USB-hubben är bussdriven, utan behov av en extern strömadapter. Du behöver inte släpa på lika
många kablar när du reser.
USB 3.0-hubben med 4 portar installeras automatiskt när du ansluter den till din bärbara dator så att
du kan komma igång på ett par sekunder.
HB30A4AIB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Ta med dig hubben när du reser för att anslut dina USB-enheter
• Slå av portar som inte används när du använder USB-utrustning som förbrukar mycket ström
• Perfekt för kontoret, delade kontor, hemmet och miljöer där du tar med dina egna enheter

Funktioner
• USB 3.0-HUBB MED 4 PORTAR: Utöka anslutningsmöjligheterna för en bärbar USB-A-dator genom
att lägga till 4x USB A-portar med individuella portswitchar med hjälp av denna bussdrivna USB
3.2/3.1 Gen 1 5 Gbps hubb; 4,5 W delad med enheter nedströms
• INDIVIDUELLA SWITCHAR FÖR PORTAR: Varje USB A-port har en på/av-knapp (med lysdioder) för
att koppla bort ström/data till enheter; Spara energi genom att stänga av SSD/USB-minnen,
webbkameror och hörlurar när de inte används
• STRÖMSÄTT OCH ÅTERSTÄLL ENHETER: Portswitchar gör att du kan rikta strömmen till önskad
kringutrustning och slå på/av utan att koppla bort enheten fysiskt vilket minskar slitaget på
USB-porten
• KOMPAKT OCH PORTABEL: En lätt bussdriven USB 3.0-hubb med svart plasthölje, 25 cm ansluten
USB A-värdkabel och liten formfaktor (85 mm x 35 mm x 1,9 cm)
• BRED KOMPATIBILITET: USB Type-A hubb för bärbar dator som är OS-oberoende och utan
installation av drivrutiner; stöder operativsystem som Windows, macOS, Linux, Chrome OS och
Android; Kompatibel med USB 3.0/2.0-enheter

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

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

4

Gränssnitt

USB 3.0

Busstyp

USB 3.0

Industristandarder

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - Bakåtkompatibel med USB 2.0 och
1.1

Chipset-ID

VIA/VLI - VL817

Maximal
dataöverföringshastig
het

5 Gbps

Typ och hastighet

USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd

Ja

Medeltid mellan fel
(MTBF)

841 302 timmar

Kontakttyp(er)

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

Prestanda

Kontakt(er)

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

OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs

System- och
kabelkrav

Ledig USB Type-A-port - USB 3.0 (5 Gbps)

Särskilda
anmärkningar/
krav

Den totalt tillgängliga utströmmen hos HB30A4AIB baseras på
tillgänglig inström och delas mellan alla nedströmsportar.
Indikatorer
LED-indikatorer

Portström

Power Source

Strömförsörjd via USB

Drifttemperatur

0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Förvaringstemperatur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet

20~80 % RH (icke-kondenserande)

Ström

Miljö

Utseende
Färg

Svart

Formfaktor

Kompakt

Kabinettyp

Av plast

Kabellängd

9.8 in [25 cm]

Produktlängd

3.3 in [85 mm]

Produktbredd

1.4 in [34.9 mm]

Produkthöjd

0.8 in [19.2 mm]

Produktvikt

1.5 oz [43 g]

Package Length

5.6 in [14.2 cm]

Package Width

6.7 in [17 cm]

Package Height

1.2 in [30 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

3.8 oz [107 g]

Ingår i paketet

Hubb

Förpackning

Vad det är i
lådan

snabbstartsguide

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

