USB C-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A-portar - SuperSpeed 10 Gbps USB
3.1/3.2 Gen 2 Type-C-hubb - USB-bussdriven - Bärbar/kompakt USB-C till
USB-adapterhubb för bärbar dator - Aluminium
Produkt ID: HB31C4AB

Utöka anslutningsmöjligheterna hos din bärbara dator med USB-C™ via denna nästa generations
USB-C 10G-hubb. Den ansluts till din bärbara dators USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-port, vilket
tillför fyra USB 3.1 Gen 2 Type-A-portar, så att du snabbt kan ansluta fler USB-enheter. Den är
bussdriven, så ingen extern strömadapter behövs.
Denna USB Type-C-hubb med fyra portar förbättrar din produktivitet genom att ge dig anslutningarna
du behöver medan du arbetar. Anslut de senaste USB-enheterna, som t.ex. flashminnen,
inspelningsenheter och externa hårddiskar, med snabba dataöverföringshastigheter på upp till 10
Gbit/s, för att spara tid när du överför stora filer.
Med USB-C-hubben förlänger du även livslängden för dina befintliga USB-enheter - den är
bakåtkompatibel med USB-enheter av tidigare versioner.
Den kompakta och lätta USB-Type-C-hubben är ett praktiskt och bärbart tillskott till din bärbara dator.
Den är bussdriven, så den får sin ström direkt från datorns USB-C-port utan att någon extern
strömförsörjning krävs. Det innebär att du behöver släpa på färre kablar när du reser. Den har även
en inbyggd kabel (25 cm) så att den är enklare att ta med sig när du reser.
USB 3.1-hubben är kompatibel med en rad olika operativsystem, inklusive macOS, Windows® och
Linux™. Den installeras automatiskt när du ansluter den till din bärbara eller stationära dator så att du
kan komma igång snabbt.
HB31C4AB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Perfekt för mobila arbetare, antingen på kontoret eller i hemmet
• Kompakt storlek som fungerar väl i både små och delade arbetsytor, som t.ex. hot desks

Funktioner
• BÄRBAR USB-C-HUBB MED 4 PORTAR: Utöka anslutningen till en bärbar USB-C-dator/stationär dator
genom att lägga till 4x USB-A-portar med denna SuperSpeed 10 Gbps (USB 3.1/3.2 Gen 2)
USB-adapterhubb; Bakåtkompatibel med USB 3.0/2.0 Type A-kringutrustning
• PRESTANDA: Bussdriven USB-hubb med hastigheter på upp till 10 Gbps och strömförsörjning upp till
15 W som delas med alla anslutna nedströmsenheter; stöd för SSD/USB-minnen, datalagring,
tangentbord, möss m.m.
• KOMPAKT OCH PORTABEL: En lätt hubb med hållbart aluminium- och plasthölje, 25 cm lång
medföljande USB-C-värdkabel, liten formfaktor (56 mm x 56 mm x 1,9 cm), och uppåtvända portar
för enkel portåtkomst
• BRED KOMPATIBILITET: USB-C-expansionshubb med drivrutinslös installation, som stöder större
operativsystem inklusive Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS och Android; Uppströms
Thunderbolt 3-värdkompatibel
• FÖRDELAR MED STARTECH.COM: IT-proffsens förstahandsval i över 30 år; denna USB-C-hubbdongel
stöds under 2 år av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från Nordamerika på flera språk,
dygnet runt

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

USB-C-enhetsport(ar) Nej
USB-C-värdanslutning Ja
Snabbladdningsport(a Nej
r)
Portar

4

Gränssnitt

USB 3.1 Gen 2

Busstyp

USB 3.1 Gen 2

Industristandarder

USB 3.1 Gen 2 - bakåtkompatibel med USB 3.0, 2.0 och 1.1

Chipset-ID

VIA/VLI - VL820

Maximal
dataöverföringshastig
het

10 Gbps

Typ och hastighet

USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

UASP-stöd

Ja

Medeltid mellan fel
(MTBF)

515.823 timmar

Kontakttyp(er)

USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps)

Prestanda

Kontakt(er)

USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps)
Mjukvara
OS-kompatibilitet

OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs

System- och
kabelkrav

Tillgänglig USB Type-C-port - USB 3.1 (10 Gbit/s)

Särskilda
anmärkningar/
krav

Den totalt tillgängliga utströmmen hos HB31C4AB baseras på
tillgänglig inström och delas mellan alla nedströmsportar.
Indikatorer
LED-indikatorer

Ström

Power Source

Strömförsörjd via USB

Drifttemperatur

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Förvaringstemperatur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet

20~80 % RH (icke-kondenserande)

Ström

Miljö

Utseende

Färg

Svart

Formfaktor

Kompakt

Kabinettyp

Aluminium och plast

Kabellängd

9.8 in [25 cm]

Produktlängd

2.2 in [56.0 mm]

Produktbredd

2.2 in [56.0 mm]

Produkthöjd

0.7 in [19.0 mm]

Produktvikt

1.9 oz [54.0 g]

Package Length

6.7 in [17.0 cm]

Package Width

5.6 in [14.2 cm]

Package Height

1.2 in [30.0 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

3.5 oz [100.0 g]

Ingår i paketet

USB-C-hubb

Förpackning

Vad det är i
lådan

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

