
4-poorts USB-C hub 10Gbps - 2x USB-A en 2x USB-C

Productcode: HB31C2A2CB

Breid de connectiviteit van uw USB-C laptop uit met deze nieuwe generatie USB-C Gen 2 hub met 10 
Gbps, zodat een grotere bandbreedte voor aangesloten apparaten en hogere data 
overdrachtsnelheden worden ondersteund. Deze 4-poorts USB-C hub met busvoeding wordt in de USB 
Type C of Thunderbolt 3 poort van uw apparaat gestoken, waardoor twee USB-C poorten en twee 
USB-A poorten worden toegevoegd.

Deze compacte, lichtgewicht USB Type C hub is een handige en mobiele toevoeging aan uw 
laptopaccessoires. De USB-C kabel is geïntegreerd en de hub wordt via de bus gevoed, d.w.z. dat de 
kabel direct vanaf de USB-C poort van uw computer van stroom wordt voorzien, zonder dat een 
externe voeding noodzakelijk is. Hierdoor hoeft u minder kabels met u mee te nemen wanneer u reist. 
De hub kan tot 15 W vermogen van de aangesloten host afnemen en tegelijkertijd meerdere 
apparaten met busvoeding besturen, waarbij het totaal beschikbare vermogen afhankelijk is van de 
aangesloten host.

De extra lange (25 cm) kabel biedt meer flexibiliteit voor grotere verbindingsafstanden en plug & play 
installatie.

Uitgerust met poorten voor zowel USB-C als USB-A randapparaten, deze hub is neerwaarts compatibel 
en ondersteunt oudere en nieuwe USB apparaten. U kunt flash drives, video opnameapparatuur en 
externe harde schijven, met hoge data overdrachtsnelheden tot 10 Gbps, aansluiten. Deze 4-poorts 
USB Type C hub vergroot uw productiviteit en geeft u de aansluitingen die u nodig heeft terwijl u 
werkt.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, 
om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de 
industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede 
productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten 
zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De HB31C2A2CB heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 



StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

 

Toepassingen

Eigenschappen

• 4-PORT USB-C HUB: Voeg 2x USB-C & 2x USB-A poorten toe aan een USB-C laptop/desktop/tablet; 
USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbps; Duurzame aluminium adapter hub; Werkt met USB 3.2 Gen 
1/2.0 Type-A apparaten

• UITGEBREIDE CONNECTIVITEIT: USB hub met busvoeding, 10 Gbps bandbreedte en tot 15W 
voeding gedeeld over downstream apparaten; ondersteunt SSD's/USB Sticks, toetsenborden, muizen, 
webcams, headsets

• LANGE HOSTKABEL: Draagbare hub met 25 cm vaste USB-C kabel biedt flexibiliteit voor gebruik met 
laptops, 2-in-1 computers en laptops op verhoogde standaarden; compacte afmetingen: 105 x 45 x 
16 mm

• USB-C & THUNDERBOLT 3 COMPATIBEL: Installatie zonder drivers, compatibel met Windows, 
macOS, Linux, iPadOS, ChromeOS, Android; werkt met USB-C & TB3 laptops, Chromebook, MacBook 
Pro/Air, iPad Pro

• STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze USB 
3.2 Gen 2 hub heeft 2 jaar garantie, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

USB-C apparaat 
poort(en)

Ja

USB-C hostverbinding Ja

Poorten 4



Interface USB 3.2 Gen 2

Bus type USB 3.2 Gen 2 10Gbps

Industriestandaarden USB 3.2 Gen 2 - Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 
2.0 en 1.1

Chipsetcode Realtek - RTS5423

 VIA/VLI - VL160

Prestaties

Type en snelheid USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

UASP ondersteuning Ja

Connector(en)

Type connector(en) 2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)

2 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Hostaansluitingen 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Besturingssystemen Besturingssysteem onafhankelijk

Voeding

Voedingsbron Busvoeding

Ingangsspanning 5V DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0 to 50

Opslagtemperatuur -20 to 70

Vochtigheid 0% tot 95% (niet-conderend) bij 25 

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & space grijs

Vormfactor Compact

Type behuizing Aluminium en kunststof



Kabellengte 9.8 in [25 cm]

Lengte product 14.4 in [365.0 mm]

Breedte product 1.8 in [45.0 mm]

Hoogte product 0.6 in [1.6 cm]

Gewicht product 2.5 oz [70.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.1 in [207.0 mm]

Package Width 5.7 in [144.0 mm]

Package Height 1.5 in [38.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

6.4 oz [180.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C hub

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


