
Laptop docking module voor vergadertafel connectiviteits box

Productcode: MOD4DOCKACPD

Voeg docking en videoconferentie mogelijkheden toe aan een vergaderruimte, klaslokaal of besloten 
ruimte. Met deze laptop docking module voor de StarTech.com connectiviteitsbox voor vergadertafels 
kunt u:

• Eén verbinding voor toegang tot weergave- en samenwerkingsrandapparatuur in uw ruimte

• Mobiele apparaten opladen via de USB-A laadpoort

• Een ondersteunde USB-C laptop met USB Power Delivery voeden

Moderne kantooromgevingen moeten in toenemende mate technologie ondersteunen zodat laptops, 
telefoons en tablets verbonden blijven.Tijdens vergaderingen moet u wellicht telefonische 
vergaderingen organiseren met applicaties zoals Microsoft Teams, Zoom of Google Hangouts. In 
tegenstelling tot andere oplossingen in vergaderruimtes die beperkt zijn tot een of twee met elkaar 
samenwerkende applicaties kunt u met deze module uw eigen laptop gebruiken, zodat u niet beperkt 
bent tot een specifiek platform.

Sluit een USB-C of USB-A laptop aan op de module en krijg toegang tot randapparaten, webcams, 
luidsprekers, microfoons, netwerk en HDMI scherm in de ruimte. Met deze docking station module 
kunt u uw laptop eenvoudig verbinden met elk videoconferentie apparaat in uw vergaderruimte. U 
kunt samenwerken met anderen in de ruimte en overal ter wereld.

Gebruikers die niet kunnen docken of voor snelle toegang tot het scherm, kunnen de HDMI poort aan 
de voorkant gebruiken om een laptop direct op het scherm aan te sluiten.

Connectiviteits-architectuur is de trend bij het ontwerpen van een vergaderruimte of besloten ruimte. 
De StarTech.com docking station modules :

• kan je afstemmen op de specifieke behoeften van uw kleine, middelgrote of grote ruimte



• kies je makkelijk toegankelijke installatielocaties

• integreer je gemakkelijk bestaande en nieuwe hardware

U kunt deze module het als een standalone oplossing installeren met behulp van de meegeleverde 
tafel montagebeugel, of als aanvulling op een StarTech.com single-module (BEZ4MOD) of dual-module 
(BOX4MODULE) connectiviteitsbox voor vergadertafels (beide apart verkrijgbaar).

De StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en 
zijn het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan 
IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

Advanced Windows Layout Utility: voor het instellen en opslaan van aangepaste vensterindelingen.

MAC Address Pass-Through Utility: om de beveiliging van uw netwerk te verhogen

USB Event Monitoring Utility: voor het monitoren en loggen van aangesloten USB-apparaten

Wi-Fi Auto Switch Utility: om gebruikers snel toegang te geven tot hogere netwerksnelheden via 
bekabeld LAN

Voor meer informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: 
www.StarTech.com/Connectivity-Tools

De MOD4DOCKACPD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

         

  

Toepassingen

• Voeg aansluiting op een docking station toe aan de BOX4MODULE of BEZ4MOD

• Eenvoudige verbinding tussen uw laptop en de apparaten in uw ruimte



• Perfect voor telefonische vergaderingen en presentaties

• Ideaal voor vergaderruimtes, klaslokalen en besloten ruimtes

• Installeer als een standalone oplossing in een werkbank of katheder

Eigenschappen

• Krijg gemakkelijk toegang tot apparaten in een vergaderruimte of besloten ruimte en organiseer 
telefonische vergaderingen met applicaties zoals Skype for Business

• Maak verbinding met alle randapparaten in uw vergaderruimte vanaf een USB-C of USB-A laptop

• Voed en laad uw USB-C laptop met USB Power Delivery 2.0 (tot 60 W)

• Houd uw mobiele apparaten opgeladen via de USB-A laadpoort

• Gebruik als een standalone oplossing of combineer deze met een single-module of dual-module 
StarTech.com connectiviteitsbox

• CONNECTIVITY TOOLS: Provided with this device, the application improves performance and 
security, featuring MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch 
utilities

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

4K ondersteuning Ja

Snellaadpoort(en) Ja

Ondersteunde 
schermen

1

Bus type USB-C

USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Industriestandaarden USB Power Delivery Specification Rev. 2.0 <br/> USB 
batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 <br/> IEEE 802.3, 
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab <br/> USB 3.0 - Neerwaarts 
compatibel met USB 2.0 en 1.1

Chipsetcode DisplayLink - DL-6950

Genesys Logic - GL850G

Texas Instruments - TPS65982



Parade Technologies - PS176

VIA Labs - VL813

Realtek - RTL8153

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

5 Gbps (USB 3.0)

2 Gbps (Ethernet; full-duplex)

Maximale digitale 
resoluties

3840 x 2160p (4K) @ 30Hz

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning Ja

Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Ja

Full duplex 
ondersteuning

Ja

Connector(en)

Type connector(en) 3 - HDMI (19-polig)

1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge)

3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - RJ-45

1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

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

Software

Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.9 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Chrome OS™ v55+

Speciale 



opmerkingen / 
vereisten

Notitie Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige 
functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat 
de USB-C poort van uw hostcomputer USB 
Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt.

4K resolutie wordt ondersteund. Een voor 4K geschikt 
scherm is vereist voor de weergave van 4Kx2K resolutie

Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik 
van een USB 2.0 hostverbindingskabel, kan de prestatie 
beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd)

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze 
connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps

Het dock wordt aangesloten op de USB-C poort van uw 
laptop. Het dock kan ook op de USB-A poort van laptops 
worden aangesloten met een USB-B naar A kabel 
(meegeleverd), maar dan is Power Delivery voor de 
voeding van uw laptop niet via USB-A beschikbaar.

DisplayLink stuurprogramma's zijn vereist om uw USB-A 
laptop op de USB-B poort van de module aan te sluiten. 
Als op uw laptop niet de juiste stuurprogramma's zijn 
geïnstalleerd en u kunt de stuurprogramma's niet 
downloaden en installeren, kunt u uw laptop direct op de 
HDMI poort aansluiten voor toegang tot het HDMI 
scherm in de ruimte.

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Power Delivery 60W

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 2 A

Uitgangsspanning 20V DC

Uitgangsstroom 6 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype N



Vermogensopname 120W

Gebruiksomgeving

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

Opslagtemperatuur -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)

Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium en kunststof

Lengte product 4.7 in [12.0 cm]

Breedte product 3.7 in [9.4 cm]

Hoogte product 2.4 in [6.1 cm]

Gewicht product 20.8 oz [588.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 9.9 in [25.1 cm]

Package Width 8.3 in [21.1 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.6 lb [2.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Docking station module

1 - universele voedingsadapter

3 - voedingskabels (NA, EU, UK)

1 - USB-A naar USB-B kabel



1 - usb-c kabel

1 - montagebeugel

4 - schroeven montagesteun (M5 x 20 mm)

8 - moduleschroeven (nr. 6-32 x 3/16")

1 - verkorte handleiding

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


