
USB till USB-C-adapter med Power Delivery - USB-C till USB-A och USB-C - USB 3.0

Produkt ID: HB30C1A1CPD

Docka din USB-C™ bärbara dator med en USB 3.0 Type-A dockningsstation för bärbara datorer som 
dessutom har Power Delivery. Med denna USB till USB-C-adapter kan du konvertera din USB 3.0 
bärbara dockningsstation för anslutning till en USB-C-bärbar dator, MacBook eller MacBook Pro, med 
extra laddningsstöd för bärbar dator så att du kan ladda datorn under dockning med den bärbara 
datorns USB-C-strömadapter.

Fortsätta arbeta vid din arbetsstation som du brukar utan att behöva byta ut din USB 3.0 
dockningsstation mot en USB-C-docka. Anslut USB-C-adaptern till din bärbara dator med hjälp av den 
inbyggda USB-C-kabeln och använd sedan en USB 3.0 (Type-A) -kabel för att ansluta via adaptern till 
din nuvarande USB 3.0-dockningsstation.

Dessutom kan du strömma och ladda kompatibla USB-C bärbara datorer med en USB Type-C™ 
strömadapter som ansluts via adapterns USB-C-port. Adaptern stödjer USB Power Delivery 2.0 upp till 
60 W.

Adaptern är också perfekt för anslutning av äldre USB 3.0-enheter, till exempel din nuvarande externa 
hårddisk, till en nyare USB-C bärbar dator. Få åtkomst till dina nuvarande enheter och slipp kostnaden 
för att uppgradera till nya USB-C-enheter.

Power Delivery-alternativet för att ladda en bärbar dator kan också användas i den här 
konfigurationen. Anslut enkelt adaptern till en USB-C-strömadapter via den tillgängliga USB-C-porten.

Ge dina befintliga USB 3.0-enheter längre livslängd och utnyttja nyare enheter med USB-C.

Med denna USB 3.0-hubb får du fler USB-anslutningsmöjligheter med hjälp av USB-C-porten på din 
dator. Den har en USB-A-port och en USB-C-port så att du kan ansluta traditionella USB-enheter samt 
nyare USB-C-enheter till din bärbara USB-C-dator.

HB30C1A1CPD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Anslut din MacBook Pro, MacBook eller annan bärbar USB-C-dator till en bärbar USB 3.0 
dockningsstation med Power Delivery

• Anslut äldre USB 3.0-enheter till din bärbara USB-C-dator

• Strömför adaptern och din bärbara dator samtidigt med din bärbara USB-C-strömadapter

• Utöka anslutningsmöjligheterna på din bärbara USB-C-dator genom att lägga till en USB-A-port vid 
sidan om din USB-C-port

• Bär med dig adaptern på resan och anslut virtuellt till i stort sett vilken USB-enhet som helst.

• Perfekt för hemmet, kontoret, hot-desk, BYOD-miljöer (Bring Your Own Device) och CYOD-miljöer 
(Choose Your Own Device)

Funktioner

• Konvertera en USB 3.0-dockningsstation till en bärbar USB-C-dockningsstation

• Stödjer USB Power Delivery 2.0 (upp till 60 W) för att driva och ladda din MacBook Pro eller bärbara 
dator när den är kopplad till den bärbara datorns USB-C-baserade strömadapter

• Anslut äldre USB 3.0-enheter, tex en extern hårddisk, till din bärbara USB-C-dator

• En liten storlek som är lätt och kompakt för maximal bärbarhet

• Universell, multi-plattform-kompatibel med snabb och enkel installation och inbyggt stöd för de 
flesta operativsystem (Windows, macOS, Chrome OS, Linux)

• Plug-and-play och stöd för hot-swap eller hot-plug

• Den inbyggda kabeln har en liten och vändbar USB-C-kontakt och den är kompatibel med 
Thunderbolt 3-dataportar



Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

USB-C-enhetsport(ar) Ja

USB-C-värdanslutning Ja

Portar 2

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 VIA/VLI - VL101

 VIA/VLI - VL813

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

477,750 hours

Kontakt(er)

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

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

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

Mjukvara

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

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps) (för att se till 
att hubben strömförser och laddar din bärbara dator 
måste din bärbara dators USB-C-port ha stöd för USB 
Power Delivery 2.0)



Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara 
dators USB-C-baserade strömadapter)

Obs. Inte alla USB-C-portar har stöd för USB 
Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din 
bärbara dators USB-C-port stöder USB Power Delivery 
2.0

Hubben kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port 
som inte stöder USB Power Delivery 2.0. Men om en 
strömadapter är ansluten till hubben i denna 
konfiguration kommer den inte att föra över ström till 
din bärbara värddator.

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna 
anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Power Delivery 60W

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Luftfuktighet 40%~50%RH

Utseende

Färg Silver & Black

Formfaktor Kompakt

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 9.8 in [250 mm]

Produktlängd 11.5 in [29.3 cm]

Produktbredd 1.7 in [4.4 cm]

Produkthöjd 0.4 in [1.0 cm]

Produktvikt 0.8 oz [22.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1



Package Length 1.2 in [3.0 cm]

Package Width 6.7 in [17.0 cm]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.5 oz [72.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0-hub

1 - snabbstartsguide

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


