
Samsung XE303 Chromebook VGA- en Ethernet-adapterset – HDMI naar VGA – USB 
2.0 naar Ethernet

Productcode: SAMCHDFEK

De SAMCHDFEK accessoireset voor de Samsung® XE303 Chromebook™ is een aanvullende 
accessoirebundel met twee StarTech.com adapters waarmee u de weergave- en netwerkcapaciteit van 
uw Chromebook met een beperkt aantal poorten kunt uitbreiden.

De set bevat een HDMI®-naar-VGA-adapter waarmee u uw Samsung XE303 (of vergelijkbaar 
geconfigureerde Chromebook / laptop) via de HDMI®-uitgang op een extern VGA-scherm of -projector 
kunt aansluiten. Bovendien wordt een USB 2.0 naar Fast Ethernet-adapter meegeleverd, waarmee een 
vaste 10/100 Mbps Ethernet-verbinding via USB wordt toegevoegd.

The Chromebook is weliswaar zeer flexibel, maar beschikt vaak niet over de noodzakelijke poorten 
voor de aansluiting van diverse desktopschermen/-projectors en vaste netwerken als u niet thuis, 
maar telewerkt, op reis bent of in vergaderruimtes, hotels en conferentiecentra of tijdens vakbeurzen. 
Wij hebben deze bundel van tabletaccessoires ontworpen om de ontbrekende verbindingen te leveren 
die mobiele gebruikers zich het meest wensen zodat u op bijna alles bent voorbereid.

Inhoud van de verpakking:

- HDMI-naar-VGA-adapter (HD2VGAMICRO)

- USB 2.0 naar 10/100 Mbps Ethernet-netwerkadapter (USB2106S)

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



    

Toepassingen

• Voeg een extra schermconnector toe aan uw Samsung® XE303 of vergelijkbaar Chromebook™

• Voeg een vaste Fast Ethernet-netwerkverbinding toe

Eigenschappen

• Bevat 1 HDMI®-naar-VGA-adapter, 1 USB 2.0 naar 10/100 Mbps Ethernet-adapter

• HDMI-naar-VGA-adapter ondersteunt pc-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p

• USB 2.0 10/100 Mbps NIC ondersteunt half-/full-duplexgebruik

• Compacte, lichtgewichte adapters voor maximale flexibiliteit

Fysieke 
eigenschappen

Garantiebeleid 2 Years

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 0.0 in [0.0 mm]

Breedte product 0.0 in [0.0 mm]

Hoogte product 0.0 in [0.0 mm]

Gewicht product 0.0 oz [0.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 5.5 in [14.0 cm]

Package Height 1.6 in [40.0 mm]



Verzendgewicht 
(verpakt)

4.2 oz [120.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - HDMI naar VGA Adapter

1 - USB 2.0 10/100 Ethernet-adapter

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

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


