
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0 
(5Gbps) - strömadapter medföljer

Produkt ID: HB30C3A1GE

Om du har en USB-C™-utrustad bärbar dator men saknar andra viktiga anslutningsdelar kan denna 
hubb hjälpa dig. Den samlar dina USB-tillägg och RJ45-nätverksanslutningar i en enda praktisk 
kombinationshubb. USB 3.2 Gen 1 är även känt som USB 3.2 Gen 1.

Hubben ger dig tre traditionella USB-A-portar och en Gigabit Ethernet-anslutning genom 
USB-C-värdanslutningen, och är därför ett tillbehör man måste ha för den bärbara datorn. Med den 
inbyggda kabeln på 30 cm kan du dessutom placera hubben, dina enheter och din nätverksanslutning 
exakt där du behöver dem.

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

Denna dynamiska USB 3.2 Gen 1-hubb har en inbyggd lättanvänd USB Type-C™-kontakt. Den är liten 
och vändbar, vilket ger enklare inkopplingar, och du kan ansluta kontakten med endera sida upp, 
vilket innebär mindre risk för att skada dina portar och mindre frustration.

Din USB-C-utrustade bärbara dator eller MacBook må vara lätt och bärbar men den kanske saknar 
viktiga anslutningsportar, som till exempel för trådat Internet. Eftersom denna hubb har en Gigabit 
Ethernet-port kan du ansluta till ett nätverk på platser där Wi-Fi® inte är tillförlitligt eller tillgängligt.

Med en liten storlek och ett lätt hölje kan du enkelt stoppa ner hubben och den med följande 
strömadaptern i datorväskan för få fler anslutningar när du reser.

Dessutom tar den kompakta USB 3.2 Gen 1-hubben minimalt med plats på skrivbordet så att den 
passar perfekt i kontors-, hot desk- (kortvarig gäst) och BYOD-miljöer.

Hubbens inbyggda USB-kabel är tillräckligt lång för att nå din bärbara dators eller surfplattas USB 3.2 
Gen 1-port oavsett var den sitter. Nu kan du slippa oro och frustration över att din hubbs inbyggda 



kabel är för kort och inte når din bärbara dators USB-port.

Dessutom ger den förlängda kabeln dig fler möjligheter vid utplacering på skrivbord vilket gör det 
enklare att skapa ett bekvämt och platseffektivt arbetsområde.

Denna lättanvända hubb har inbyggt stöd i de flesta operativsystem och du kan installera den snabbt 
utan att behöva installera drivrutiner och program. Du slipper dessutom besväret och kostnaden av 
att köpa nya enheter genom att använda USB 3.2 Gen 1-hubben med dina befintliga USB 2.0- och 
1.x-enheter.

HB30C3A1GE täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

         

     

Användning

• Slipp använda flera adaptrar och använd denna multiport-hubb för att ansluta både USB-tillägg och 
en nätverksenhet till din USB-C-utrustade bärbara dator, surfplatta, ChromeBook, Ultrabook™ eller 
MacBook

• Lägg till trådad Internet-anslutning till en dator i miljöer där Wi-Fi® inte är tillgängligt

• Flexibel hubbplacering med en förlängd kabel så att du kan ansluta många olika tillägg i hemmet 
eller på kontoret

Funktioner

• TAA Compliant

• Ge din bärbara dator fler anslutningar genom USB-C genom att lägga till tre USB-A-portar (5 Gbps) 
och en GbE RJ45-port

• Kompakt och liten storlek gör den perfekt för resor eller för utplacering på skrivbordet



• Inbyggd, förlängd (30 cm) USB Type-C-kabel för flexibel utplacering på skrivbordet

• Medföljande strömadapter garanterar att dina anslutna enheter är strömförsedda och fungerande

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

• Snabb och enkel installation med inbyggt stöd i de flesta operativsystem

• Stöder Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumboramar, flödesreglering i full-duplex, 
VLAN-taggning och layer 2 priority encoding

• Bakåtkompatibel för användning med dina äldre USB 3.2 Gen 1- och 2.0-enheter

• Kombinationshubb i dongelstil ger tre SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-portar med stöd för 
genomströmning på upp till 5 Gbps

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

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

USB-C-enhetsport(ar) Nej

USB-C-värdanslutning Ja

Snabbladdningsport(ar) Nej

Portar 3

Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

RJ45 (Gigabit Ethernet)

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x 
flödesreglering, 802.1q VLAN-taggning, 802.1p Layer 2 
Priority Encoding

USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1

Chipset-ID Genesys Logic - GL3523

ASIX - AX88179



Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) 

 2 Gbps (Ethernet, full-duplex)

Typ och hastighet USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Flödeskontroll Flödesreglering i full-duplex

Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Ja

Stöd för full-duplex Ja

Jumbo Frame Support 4K max.

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - RJ-45

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

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

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

macOS 10.6 to 10.15, 11.3 to 13.0

Chrome OS™ 

Linux 2.6.x and up  - <i>LTS Versions only</i>

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps)

Obs. Hubben stöder inte DisplayPort Alt Mode eller USB Power 
Delivery

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Länk

1 - Aktivitet



Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.5 A

Utspänning 5 DC

Utström 2 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp H

Strömförbrukning 10

Miljö

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

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

Luftfuktighet 0%~85% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart

Formfaktor Kompakt

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 11.8 in [300 mm]

Produktlängd 3.4 in [87 mm]

Produktbredd 1.8 in [45 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.4 cm]

Produktvikt 1.8 oz [50 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 6.0 in [15.2 cm]



Package Height 2.1 in [53 mm]

Fraktvikt (förpackning) 12.0 oz [340 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0-hubb med 3 portar plus GbE

1 - Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)

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


