4 Port USB-C Hub met 4x USB-A Ports (USB 3.0 SuperSpeed 5Gbps) - USB Bus
Powered - USB-C nar USB-A Laptop Adapter Hub - USB 3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1
Type-C Hub - Wit
Productcode: HB30C4ABW

Met deze draagbare USB 3.0 hub breidt u de connectiviteit van uw laptop of desktop uit door vier USB
Type-A poorten via één USB Type-C™ of Thunderbolt™ 3 poort toe te voegen. En vanwege de
USB-busvoeding hoeft u geen externe voedingsadapter aan te sluiten, waardoor u comfortabeler reist
en de kabelwarboel op uw werkplekken wordt verminderd.
Dankzij zijn compacte en robuuste design kunt u deze draagbare USB-C™ hub overal met u
meenemen. Hij kan gemakkelijk in uw laptoptas worden opgeborgen en neemt slechts weinig
bureauruimte in beslag wanneer u hem aansluit op uw werkplek.
Bovendien is de hub voorzien van busvoeding, d.w.z. dat hij direct vanaf de USB-C poort van uw
computer wordt gevoed. Daardoor is hij zelfs nog mobieler omdat u minder kabels hoeft mee te
nemen wanneer u reist en hij heeft geen externe voedingsadapter nodig.
Als u de levensduur van uw bestaande USB-A randapparaten wilt verlengen, is deze hub de perfecte
oplossing. Door een USB-C poort in vier USB-A poorten te converteren, kunt u al uw bestaande USB
3.0 apparaten zoals flashdrives, externe harde schijven en printers blijven gebruiken. Nu kunt u geld
besparen doordat u geen nieuwe met USB-C uitgeruste randapparaten hoeft te kopen.
Deze USB-hub is compatibel met meerdere platformen, waardoor hij geschikt is voor vele
verschillende laptops. Hij werkt ook met diverse besturingssystemen zoals Windows®, Mac, Linux®
en Chrome OS™. Hij wordt automatisch geïnstalleerd zodra u hem op uw laptop aansluit, en is dus
gebruiksklaar in slechts enkele seconden.
De HB30C4ABW wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Gebruik de USB-C poort op uw laptop, MacBook, Ultrabook™ of Chromebook Pixel™ om uw
aansluitopties uit te breiden door toevoeging van extra USB-A poorten
• Neem de hub mee op reis en sluit vrijwel elk USB-randapparaat op uw laptop aan waar u ook heen
gaat
• Perfect voor thuis, op kantoor, hot desks en BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your
Own Device) omgevingen

Eigenschappen
• 4-POORTS USB-C HUB: Breid de connectiviteit van USB-C laptop/pc uit door toevoeging van 4x
USB-A porten; hub met USB-busvoeding levert 15 W (3A/5V gedeeld met apparaten) vanaf de host;
ondersteunt USB 2.0/1.1 apparaten
• SNELHEDEN TOT 5 Gbps: USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1) gedeeld
met alle downstream apparaten, ondersteunt thumbdrives, data-opslagapparaten, toetsenborden,
muizen, webcams, headsets
• COMPACT EN MOBIEL: Een lichtgewicht USB-C laptop hub met duurzame kunststof behuizing, 15 cm
lange vaste hostkabel en kleine vormfactor [80 mm x 41 mm x 15 mm]
• COMPATIBILITEIT MET VELE BESTURINGSSYSTEMEN: USB-C naar meervoudige USB-A adapter hub
kan zonder stuurprogramma's worden geïnstalleerd en ondersteunt de belangrijkste
besturingssystemen waaronder Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS en Android
• STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de keuze van IT-professionals; deze USB 3.0
Type-C hub heeft 2 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische
ondersteuning vanuit Noord-Amerika

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

USB-C apparaat
poort(en)

Nee

USB-C hostverbinding Ja
Snellaadpoort(en)

Nee

Poorten

4

Interface

USB 3.0

Bus type

USB 3.0

Industriestandaarden

USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

Chipsetcode

VIA/VLI - VL813

Maximale
overdrachtsnelheid

5 Gbit/s

Type en snelheid

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Type connector(en)

USB Type-C (24-polig) USB 3.0

Prestaties

Connector(en)

USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software
Besturingssystemen

Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra
stuurprogramma's of software vereist

Systeem- en
kabelvereisten

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

Notitie

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze
connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Inclusief
voedingsadapter

Gevoed via USB

Bedrijfstemperatuur

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid

10~85% RV (niet-condenserend)

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Voeding

Gebruiksomge
ving

Fysieke

eigenschappen
Kleur

Wit

Vormfactor

Compact

Type behuizing

Kunststof

Kabellengte

5.9 in [15 cm]

Lengte product

3.1 in [80 mm]

Breedte product

1.6 in [41 mm]

Hoogte product

0.6 in [15 mm]

Gewicht product

1.3 oz [37 g]

Package Length

6.8 in [17.2 cm]

Package Width

5.7 in [14.4 cm]

Package Height

1.3 in [32 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

3.8 oz [108 g]

Meegeleverd

4-poorts USB 3.0-hub

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

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

