
4-Port USB-C™ hubb  USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - 3x USB-A & 1x USB-C - 
strömförsörjning

Produkt ID: HB31C3A1CS

Utöka anslutningen till din USB-C bärbara dator med den nya generationen USB-C 3.1 Gen 2 hubb 
med 10 Gbit/s stöd för ökad bus-bandbredd till anslutna enheter och snabbare 
dataöverföringshastigheter.Denna självdrivna 4-Port USB-C hubb pluggas i USB Type-C™ eller 
Thunderbolt™ 3-port på din enhet och lägger till en USB-C-port och tre USB A-portar så att du snabbt 
kan ansluta fler USB-enheter.

Denna kompakta, lätta USB-typ-C-hubb är ett bekvämt och kompakt tillägg till din bärbara dator 
installation.Hubben är självdriven och har en universalströmadapter för att ge bättre stöd för 
USB-enheter, t.ex. extern lagring, som kan dra mer energi.

USB-C värd kabeln är fristående och med en utökad längd på 1 m ger den mer flexibilitet för längre 
anslutningsbehov och plug and play-installation.

För ökad flexibilitet och säkerhet är minihubbfunktionerna hålmonterade för att arbeta med 
StarTech.com dockningsfästen som SSPMSVESA eller SSPMSUDWM.

Med portar för både USB-C- och USB-A-kringutrustning är denna hubb bakåtkompatibel och stödjer 
både äldre och nya USB-enheter. Den har en alltid-på USB-A snabbladdningsport som stöder två 
driftsätt:  <ol>

• Dataöverföring och laddning när den bärbara datorn är ansluten och på

• Dedikerad eller värdlös laddning som ger en högre laddningsström när värden är av, i vänteläge 
eller frånkopplad  </ol>

Du kan ansluta videobildtagnings-enheter, portabla flash-enheter och externa hårddiskar med snabba 
dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s.Denna 4 port USB Type-C hubb förbättrar din 
produktivitet och ger dig anslutningarna du behöver när du arbetar eller reser.



StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att 
säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter 
till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och 
arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter 
försäljning.

HB31C3A1CS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

Funktioner

• Lägg till en USB-C- och tre USB-A-portar (inklusive en snabbladdande BC 1.2-port) på din Mac, 
Windows eller Linux eller en bärbar dator med USB-C-port eller en surfplatta med USB-C-port (dvs 
iPad Pro)

• USB-hubben är självdriven med den medföljande universaladaptern

• USB Type-C-hubben stöder USB 3.2 Gen 2-dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s

• Kan monteras med StarTech.com dockningsfästen för flexibla vägg- och stationära installationer

• Kompakt design med en utökad värdkabel på 1 m för att rymma olika inställningar

• Plug-and-play-installation utan krav på drivrutiner

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

USB-C-enhetsport(ar) Ja

USB-C-värdanslutning Ja



Portar 4

Gränssnitt USB 3.2 Gen 2

Busstyp USB 3.2 Gen 2 10Gbps

Industristandarder USB 3.2 Gen 2 - bakåtkompatibel med USB 3.0, 2.0 och 
1.1

Chipset-ID Realtek - RTS5423

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)

Typ och hastighet USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

UASP-stöd Ja

Supported Charging 
Modes

Charging Downstream Port (CDP)

Dedicated Charging Port (DCP)

Supported Charging 
Outputs

BC 1.2 (1.5A)

Apple 1A

Apple 2.4A

Kontakt(er)

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

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

3 - USB 3.2 Type-A (9 stift, Gen 2, 10 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Grön: Ström- och länkindikator

Ström



Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.8A

Utspänning 12V DC

Utström 2A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 24W

Miljö

Drifttemperatur 0 to 50°C

Förvaringstemperatur -20 to 70°C

Luftfuktighet 0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 °C

Utseende

Färg Svart och Rymdgrå

Formfaktor Skrivbord

Kabinettyp Aluminium och plast

Kabellängd 3.3 ft [1 m]

Produktlängd 3.9 in [10.0 cm]

Produktbredd 2.4 in [6.0 cm]

Produkthöjd 1.0 in [2.5 cm]

Produktvikt 3.0 oz [84.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.9 in [15.0 cm]



Package Height 2.0 in [5.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.0 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-C-hubb

1 - Universell strömadapter

4 - Universal strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

1 - USB-C-värdkabel (1 m)

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


