
USB-C-hubb med Power Delivery - 3 portar USB 3.0 - USB-C till 3x USB-A - vit

Produkt ID: HB30C3APDW

Med denna USB 3.0-hubb med 3 portar kan du ge din MacBook Pro, MacBook och andra 
USB-C™-kapabla bärbara datorer fler funktioner genom att lägga till tre USB-A-portar. Den kompakta 
USB-hubben stöder USB Power Delivery, vilket innebär att du kan strömförse och ladda din bärbara 
dator genom dess USB-C-port och samtidigt strömförse hubben.

Tack var dess kompakta och tåliga design kan du ta med dig denna bärbara USB 3.0-hubb var du än 
går. Den får lätt plats i datorväskan och tar bara upp lite skrivbordsutrymme när du ansluter den till 
din arbetsstation. För bärbara situationer innebär den inbyggda värdkabeln (USB-C) en sak färre att 
komma ihåg att ta med sig.

Denna USB-C 3.0-hubb stöder USB Power Delivery 2.0, så istället för att bära på flera kablar och 
strömadaptrar kan du använda din bärbara dators USB-C-strömadapter för att strömförse både din 
bärbara dator och hubben. Genom att bara använda en strömadapter istället för två kan du slippa 
sladdhärvor och frustration när du arbetar.

Denna USB-C 3.0-hubb stödjer USB Power Delivery 2.0 på upp till 60 W för att driva och ladda din 
bärbara dator. Nu kan du, i stället för att bära på en mängd kablar och strömadaptrar, använda din 
bärbara dators USB-C-strömadapter för att driva både din bärbara dator och hubben. Genom att bara 
använda en strömadapter istället för två kan du slippa sladdhärvor och frustration när du arbetar.

Denna USB-C-expansionshubb är kompatibel med flera plattformar, vilket innebär att den fungerar 
med många olika bärbara datorer. Den fungerar även med olika operativsystem so till exempel 
Windows®, macOS, Linux® och Chrome OS™. Den installeras automatiskt när du ansluter den till din 
bärbara dator så att du kan komma igång på ett par sekunder.

HB30C3APDW täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



      

 

Användning

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

• Strömförse både hubben och din bärbara dator samtidigt med hjälp av datorns USB-C-baserade 
strömadapter

• Använd USB-C-porten på din portbegränsade MacBook Pro, MacBook, Ultrabook™, ChromeBook 
Pixel™ eller bärbara dator för att få fler anslutningsmöjligheter genom att lägga till extra USB-A-portar

Funktioner

• TAA Compliant

• Kompakt och bärbar hubb som lägger till tre USB-A-portar till din bärbara dator genom en 
USB-C-port

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

• Inbyggd, förlängd (34 cm) USB Type-C-kabel ger flexibel utplacering på skrivbordet

• 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

• Bakåtkompatibel för användning med dina äldre USB 3.0- och 2.0-enheter

• Hubb i dongelstil ger tre SuperSpeed USB 3.0-portar (USB 3.1 Gen 1) med stöd för genomströmning 
på upp till 5 Gbps

Hårdvara



Garantipolicy 2 Years

USB-C-enhetsport(ar) USB Power Delivery

USB-C-värdanslutning Ja

Snabbladdningsport(ar) Nej

Portar 3

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 - VL100

 VIA/VLI - VL813

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

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

1 - USB Type-C (24-stifts), endast USB-strömförsörjning

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. Hubbens USB-C-port är endast för USB Power Delivery. 
Den stöder inte DisplayPort alt-läge eller 
dataöverföringar.

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.

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström (blå)

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Power Delivery 60W

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 Vit

Formfaktor Kompakt

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 13.4 in [340 mm]

Produktlängd 3.0 in [7.5 cm]

Produktbredd 2.8 in [7.2 cm]

Produkthöjd 0.4 in [1.1 cm]



Produktvikt 2.2 oz [61.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 1.6 in [4.0 cm]

Package Width 5.6 in [14.3 cm]

Package Height 8.4 in [21.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 6.2 oz [176.0 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.


