
3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0 
(5Gbps) - Inclusief voedingsadapter

Productcode: HB30C3A1GE

Als u een USB-C™ laptop hebt, maar onvoldoende andere belangrijke aansluitpoorten, dan kan deze 
hub uitkomst bieden. Deze hub combineert uw USB randapparatuur- en RJ45 netwerkaansluitingen in 
één comfortabele gecombineerde hub. USB 3.2 Gen 1 is ook bekend als USB 3.0.

Via de USB-C hostconnector biedt deze hub u drie traditionele USB-A poorten en een gigabit 
Ethernetverbinding, waardoor hij een onmisbare laptopaccessoire is. En door de geïntegreerde 30 cm 
lange kabel kunt u de hub, uw apparaten en uw netwerkverbinding precies plaatsen waar u ze nodig 
hebt.

Deze hub is ideaal voor bijna elke met USB-C uitgeruste laptop, zoals Dell™ XPS, MacBook Pro, 
Chromebook Pixel™ of andere op Mac- of Windows-besturingssystemen gebaseerde laptop of tablet.

Deze dynamische USB 3.2 Gen 1 hub heeft een geïntegreerde, gebruiksvriendelijke USB Type-C™ 
connector. De connector is klein en omkeerbaar en kan daarom eenvoudig worden geplaatst. 
Bovendien kunt u de connector met ongeacht welke kant omhoog aansluiten, met minder risico van 
beschadiging van uw poorten en minder frustratie.

Uw USB-C laptop of MacBook is lichtgewicht en draagbaar, maar wellicht ontbreekt het aan 
aansluitpoorten zoals vast internet. Omdat deze hub een gigabit Ethernetpoort heeft, kunt u 
verbinding maken met een netwerk op plaatsen waar Wi-Fi® onbetrouwbaar of niet beschikbaar is.

Dankzij het compacte design en de lichtgewicht behuizing kunt u de hub en de meegeleverde 
voedingsadapter eenvoudig in uw laptoptas steken om uw connectiviteit uit te breiden als u reist.

Bovendien neemt de compacte USB 3.2 Gen 1 hub minimale ruimte in op uw bureau, zodat de hub 
perfect is voor hotdesks op kantoor (tijdelijke gasten) of BYOD (Bring Your Own Device) werkstations.

De geïntegreerde USB-kabel van de hub is lang genoeg om de USB 3.2 Gen 1 poort van uw laptop of 



tablet te bereiken, ongeacht waar de poort zich bevindt. Nu hoeft u zich geen zorgen te maken of 
gefrustreerd te raken wanneer de geïntegreerde kabel van uw hub te kort is voor aansluiting op de 
USB-poort van uw laptop.

Bovendien biedt de extra lange kabel meer plaatsingsmogelijkheden op uw bureau, zodat u 
gemakkelijker een comfortabele, efficiënte werkomgeving kunt maken.

Deze gebruiksvriendelijke hub wordt native ondersteund in de meeste besturingssystemen en u kunt 
hem snel installeren, zonder dat u extra stuurprogramma's of software nodig hebt. U kunt ook het 
ongemak en de aanschafkosten van nieuwe apparaten voorkomen door de USB 3.2 Gen 1 hub voor 
uw huidige USB 2.0 en 1.x apparaten te gebruiken.

De HB30C3A1GE wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

         

     

Toepassingen

• Voorkom dat u meerdere adapters nodig heb, en gebruik in plaats daarvan deze multipoorthub voor 
het aansluiten van zowel USB-randapparaten en een netwerkapparaat op uw USB-C laptop, tablet, 
Chromebook, Ultrabook™ of MacBook

• Voeg een vaste internetverbinding toe aan een computer op plaatsen waar Wi-Fi® niet beschikbaar 
is

• Flexibele plaatsingsmogelijkheden van de hub dankzij een extra lange kabel, zodat u vele 
verschillende randapparaten thuis of op kantoor kunt aansluiten

Eigenschappen

• TAA Compliant

• Breid de connectiviteit van uw laptop uit via USB-C door toevoeging van drie USB-A poorten (5 



Gbps) en een GbE RJ45 poort

• Dankzij compact design perfect voor reizen of plaatsing op een bureau

• Geïntegreerde, extra lange (30 cm) USB Type-C kabel maakt flexibele opstelling op uw bureau 
mogelijk

• Meegeleverde voedingsadapter garandeert dat uw apparaten altijd volledig opgeladen en 
gebruiksklaar zijn

• De geïntegreerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C connector en is compatibel met 
Thunderbolt 3 datapoorten

• Snelle, probleemloze installatie met native ondersteuning van de meeste besturingssystemen

• Ondersteunt Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumbo frames, full-duplex flow control, VLAN 
tagging en Layer 2 Priority Encoding

• Neerwaarts compatibel en dus geschikt voor uw oudere USB 3.2 Gen 1 en 2.0 apparaten

• Gecombineerde hub heeft drie SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 poorten, met een throughput tot 5 Gbps

• Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

USB-C apparaat 
poort(en)

Nee

USB-C hostverbinding Ja

Snellaadpoort(en) Nee

Poorten 3

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

RJ45 (gigabit Ethernet)

Bus type USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x 
Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 
Priority Encoding

USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1



Chipsetcode Genesys Logic - GL3523

ASIX - AX88179

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) 

 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)

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

Flow-control Full-duplex flow control

Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Ja

Full duplex 
ondersteuning

Ja

Jumbo Frame Support 4K max.

Connector(en)

Type connector(en) 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - RJ-45

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

Software

Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 
2019, 2022

macOS 10.6 tot 10.15, 11.3 en hoger

Chrome OS™ 

Linux 2.6.x en hoger <i>Alleen LTS-versies</i>

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps)

Notitie De hub ondersteunt geen DisplayPort Alt Mode of 



USB-voeding

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Verbinding

1 - Activiteit

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.5 A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 2 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype H

Vermogensopname 10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid 0%~85% RV (niet-condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Vormfactor Compact

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 11.8 in [300 mm]

Lengte product 3.4 in [87 mm]

Breedte product 1.8 in [45 mm]

Hoogte product 0.6 in [1.4 cm]



Gewicht product 1.8 oz [50 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 6.0 in [15.2 cm]

Package Height 2.1 in [53 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

12.0 oz [340 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 3-poorts USB 3.0 hub plus GbE

1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)

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


