
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - 
strömadapter medföljer

Produkt ID: HB30C3A1CFS

Här är ett enkelt sätt att ansluta ett större utbud av tillägg till din USB-C-kapabla bärbara dator. 
Denna USB 3.0-hubb med 4 portar låter dig ansluta både USB-C™- och USB-A-tillägg till din bärbara 
eller stationära dator genom en enda USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-port.

Den är idealisk för i stort sett alla USB-C-utrustade bärbara datorer, som till exempel din MacBook, 
Chromebook, Dell™ Latitude 11 5000 2-i-1 eller Dell XPS 12.

Med denna USB 3.0-hubb får du fler USB-anslutningsmöjligheter med hjälp av USB-C-porten på din 
dator. (USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1.) Den har en USB-C-port och tre USB-A-portar så att 
du kan ansluta traditionella USB-enheter nu och fortfarande kunna ansluta till de allt populärare USB 
Type-C-enheterna i framtiden.

Den integrerade och lättanvända USB Type-C-kontakten är liten och vändbar vilket ger enklare 
inkopplingar. Du kan ansluta kontakten med endera sida upp, vilket innebär mindre risk för skador på 
dina portar och mindre frustration.

Med tre portar för snabbladdning kan denna hubb 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 3.0-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. Dessutom tar den mångsidiga USB 3.0-hubben minimalt med plats på skrivbordet så att 
den passar perfekt för hot desking eller i BYOD-miljöer.

Med sin kompakta och lätta design är USB-hubben dessutom idealisk för mobil användning. Du kan 



enkelt stoppa ner hubben och strömadaptern i datorväskan för få fler anslutningar när du reser.

Slipp kostnaden av att köpa nya tillägg genom att använda denna USB 3.0-hubb med dina befintliga 
USB 3.0- och 2.0-enheter. Den självdrivna hubben installeras snabbt utan att extra drivrutiner eller 
program behövs och den är kompatibel med i stort sett alla operativsystem.

HB30C3A1CFS 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

• Utnyttja USB-C-porten på din MacBook eller annan bärbar dator för att få både USB Type-A- och 
USB Type-C-anslutningar

• Perfekt för hemmet, kontoret och hot desking

• Ta med dig hubben när du reser och anslut i stort sett vilket USB-tillägg som helst var du än är

Funktioner

• TAA Compliant

• Ge din USB-C-kapabla dator flera anslutningar

• Lägg till både USB-C- och USB-A-portar till din bärbara dator, MacBook, ChromeBook eller stationära 
dator med en USB-C-port

• Snabbladda upp till tre mobila enheter samtidigt - alla tre USB-A-portarna stöder USB Battery 
Charging Specification 1.2

• USB-bussdriven och valfri strömadapter medföljer (för självdrift)

• Kompakt design för enkel bärbarhet



• Thunderbolt 3 dataport-kompatibel

• Snabb och enkel installation med brett OS-stöd och inga drivrutiner behövs

• Bakåtkompatibel med äldre USB 2.0- och 1.1-enheter

• Kompatibel med USB 3.0 och datahastigheter på upp till 5 Gbps

• Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

USB-C-enhetsport(ar) Ja

USB-C-värdanslutning Ja

Snabbladdningsport(ar) Ja

Portar 4

Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Industristandarder USB Battery Charging Specification rev. 1.2 

 USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1

Chipset-ID Genesys Logic - GL3523-S

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 3 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbladdning)

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

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 1 A

Utspänning 5 DC

Utström 4 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp B

Strömförbrukning 20

Miljö

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)

Utseende

Färg Svart

Formfaktor Kompakt



Kabinettyp Av plast

Kabellängd 4.5 in [114 mm]

Produktlängd 3.0 in [7.5 cm]

Produktbredd 1.6 in [4.0 cm]

Produkthöjd 0.5 in [1.3 cm]

Produktvikt 1.1 oz [30.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.3 in [13.4 cm]

Package Width 6.5 in [16.4 cm]

Package Height 2.0 in [5.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 12.1 oz [343.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0-hub

1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

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


