
4x4 USB 3.0 (5Gbps) delnings-switch för kringutrustning

Produkt ID: HBS304A24A

Denna 4x4 USB 3.2 Gen 1-kringutrustningsswitch gör att du kan dela fyra USB 3.2 Gen 
1-kringutrustningar mellan fyra olika datorer, vilket är ett kostnadseffektivt sätt att skapa en mer 
produktiv och utrymmeseffektiv arbetsyta.

Spara på kostnaderna för inköp av dubbel kringutrustning genom att dela enheter (t.ex. USB-skrivare, 
bärbara hårddiskar, mus och tangentbord) med upp till fyra datorer. USB-switchen gör att du kan 
undvika att byta kablar från ett system till ett annat, vilket sparar tid och ansträngning.

Snabba dataöverföringar till och från era delade kringutrustningsenheter. USB-switchen har stöd för 
USB 3.2 Gen 1 (upp till 5 Gbit/s), vilket ger hög bandbredd för enheter som externa hårddiskar och 
webbkameror. USB 3.2 Gen 1-switchen är även bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1 och fungerar med 
äldre enheter.

Plug-and-play-USB-switchen är enkel att använda, inga drivrutiner eller programvara krävs. Den har 
en fjärrportsväljare så att du kan byta kringutrustning från en dator till en annan med en 
knapptryckning. LED-indikatorn visar på den aktiva datorn.

Switchens kompakta design tar minimalt med plats och den är USB-driven.

USB-switchen med 4 portar kan även anslutas till en USB-hubb eller dockningsstation, för att utöka 
antalet delade enheter.

HBS304A24A täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

 

Användning

• Perfekt för småföretag och hemmakontor.

• Dela en USB 3.2 Gen 1-kringutrustning mellan upp till fyra datorer på en arbetsbänk.

• Anslut en extern hårddisk mellan fyra system för att sammanföra data till en enskild, gemensam 
hårddisk.

Funktioner

• Spara kostnader genom att dela fyra USB-kringutrustningar mellan fyra datorer

• Med fjärrportsväljaren kan du byta enheter från en dator till en annan med en knapptryckning

• Stöd för USB 3.2 Gen 1-genomströmning med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s 
(bakåtkompatibel)

• Hot-plug-anslutningsbar USB-switch med överströmskydd

• Inkluderar fyra USB-A till USB-B-kablar - 2 x 1,2 m/2 x 1,8 m

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

USB-C-enhetsport(ar) Nej

USB-C-värdanslutning Nej

Snabbladdningsport(ar) Nej

Portar 4

Gränssnitt USB 3.2 Gen 1

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)



Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)

Typ och hastighet USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Allmänna 
specifikationer

Valfria strömförsörjningskrav: 5 V 2 A

Kontakt(er)

Externa portar 4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

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

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

Mjukvara

OS-kompatibilitet Oberoende av OS - ingen mjukvara eller drivrutiner 
krävs

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Denna switch behöver ingen extern strömkälla eftersom 
den strömsätts via de datorer den är ansluten till. Om 
du har en speciell applikation som kräver extra ström, 
t.ex. USB-kringutrustning som kräver högre 
strömsättning eller om färre än 4 värdar är anslutna och 
drivs samtidigt, ansluter du en 5V-källa till 
nätadapterporten (USB Micro-B).

Indikatorer

LED-indikatorer 4 - Indikator för val av dator

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Inspänning 5V DC

Miljö

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

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

Luftfuktighet 0~80 % RH



Utseende

Färg Svart

Formfaktor Kompakt

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 3.7 in [9.4 cm]

Produktbredd 3.7 in [9.4 cm]

Produkthöjd 1.0 in [2.6 cm]

Produktvikt 4.4 oz [124.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 1.3 lb [0.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - delnings-switch för kringutrustning

1 - 1,8 m fjärrportväljare

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

1 - snabbstartsguide

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


