
4x4 USB 3.0 (5Gbps) Sharing Switch voor randapparatuur

Productcode: HBS304A24A

Met deze 4x4 USB 3.2 Gen 1 peripheral sharing switch kunt u vier USB 3.2 Gen 1 randapparaten delen 
op vier verschillende computers, waarmee u kosten bespaart en een efficiënte en productieve 
werkplek creëert.

Bespaar de kosten voor de aanschaf van meerdere randapparaten door het delen van randapparatuur 
(zoals USB printers, draagbare harde schijven, muis en toetsenbord) met tot vier computers. Met de 
USB switch hoeft u ook geen kabels van het ene systeem naar het andere te verwisselen, zodat u tijd 
en moeite bespaart.

Geniet van snelle dataoverdracht van en naar uw gedeelde randapparatuur De USB switch 
ondersteunt USB 3.2 Gen 1 (tot 5 Gbps) en dus hoge bandbreedtes voor apparaten zoals externe 
harde schijven en webcams. De USB 3.2 Gen 1 switch is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1 
en werkt met oudere apparaten.

De plug & play USB switch is gebruikersvriendelijk, omdat geen stuurprogramma's of software nodig 
zijn. Hij is uitgerust met een op afstand bedienbare poort selector, waarmee u apparaten, met één 
druk op de knop, van de ene computer naar de andere overschakelt. De LED geeft de actieve 
computer aan.

Dankzij het compacte design neemt de switch weinig bureauruimte in beslag; bovendien wordt hij via 
USB gevoed.

De 4-poorts USB switch kan ook worden aangesloten op een USB hub of docking station, om het 
aantal gedeelde apparaten uit te breiden.

De HBS304A24A wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Ideaal voor kleine bedrijven en thuiskantoren.

• Deel een USB 3.2 Gen 1 randapparaat met tot vier computers op een werkbank

• Sluit een externe harde schijf aan op vier systemen zodat data op één gedeelde schijf kunnen 
worden samengevoegd.

Eigenschappen

• Bespaar kosten door vier USB-randapparaten op vier computers te delen

• Met de op afstand bedienbare poort selector kunt u apparaten, met een druk op de knop, van de ene 
computer naar de andere overschakelen.

• Ondersteuning van USB 3.2 Gen 1 throughput met dataoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps (neerwaarts 
compatibel)

• Hot-pluggable USB switch, met overstroombeveiliging

• Inclusief vier USB-A naar USB-B kabels - 2x 1,2 m / 2x 1,8 m

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

USB-C apparaat 
poort(en)

Nee

USB-C hostverbinding Nee

Snellaadpoort(en) Nee

Poorten 4



Interface USB 3.2 Gen 1

Bus type USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)

Type en snelheid USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Algemene specificaties Optionele voedingseisen: 5V 2A

Connector(en)

Externe poorten 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

4 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)

Software

Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie 
van drivers of software nodig

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie De switch heeft geen externe voeding nodig omdat de 
stroom afkomstig is van de computers waarop hij is 
aangesloten. Als u een speciale applicatie hebt die extra 
stroom vereist, zoals USB randapparaten met hoger 
vermogen of als minder dan 4 hosts zijn aangesloten en 
tegelijkertijd worden gevoed, sluit u een 5 V voeding op 
de voedingsadapterpoort aan (USB Micro-B).

Indicatoren

LED-indicatoren 4 - Computerselectie-indicators

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Ingangsspanning 5V DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Vormfactor Compact

Type behuizing Kunststof

Lengte product 3.7 in [9.4 cm]

Breedte product 3.7 in [9.4 cm]

Hoogte product 1.0 in [2.6 cm]

Gewicht product 4.4 oz [124.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 9.4 in [23.9 cm]

Package Width 6.3 in [16.0 cm]

Package Height 2.3 in [5.9 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.3 lb [0.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - peripheral sharing switch

1 - 1,8 m op afstand bedienbare poort selector

4 - USB 3.0 kabels - USB-A naar USB-B<br/> 2x 1,2 m 
/ 2x 1,8 m

1 - verkorte handleiding

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


