
Docking station montagebeugel - staal

Productcode: SSPMSUDWM

Geniet van extra ruimte en een georganiseerde werkplek door uw dockingstation of hub aan de wand 
of op een andere plaats te monteren. Met deze StarTech.com docking station montagebeugel kunt u 
een uitwisselbare StarTech.com dock of hub aan de wand, onder uw bureau/balie of aan een ander 
stabiele oppervlak monteren.

Sterke constructie

Deze StarTech.com docking station montagebeugel, gemaakt in Canada, is sterk en duurzaam en is 
ontworpen met 3,3 mm dik staal.

Veelzijdig gebruik

Monteer uw laptop docking station of hub aan de wand om ruimte vrij te maken op kantoor, 
commerciële ruimtes, magazijnen of industriële gebieden met deze montagebeugel van StarTech.com. 
Het is ook mogelijk dit product onder uw bureau te monteren (dus onzichtbaar op de werkvloer) om 
extra ruimte te besparen. Dit product is ook ideaal voor plekken met beperkte ruimtes, waaronder hot 
desks en gedeelde werkplekken, mobiele of wandgemonteerde werkstations en thuiskantoren.

Bespaar ruimte op uw bureau

Deze innovatieve montagesteun is exclusief ontworpen voor uitwisselbare StarTech.com producten 
waaronder:

Dual 4K universeel docking station - USB-C / USB 3.0 - 100W PD (DK30C2DPEPUE)

Dual 4K universeel docking station - USB-C / USB 3.0 - 60W PD (DK30C2DPPD)

Dual 4K universeel docking station - USB-C / USB 3.0 - 60W PD (DK30C2DPPDUE)

Thunderbolt 3 dock met USB-C Laptop compatibel (TB3CDK2DP)



Thunderbolt 3 dock met USB-C Laptop compatibel (TB3CDK2DPUE)

4-poorts USB-C 10 Gbps hub - USB 3.1 naar 3x USB-A + 1x USB-C (HB31C3A1CS)

4-poorts USB-C 10 Gbps hub - USB 3.1 naar 4x USB-A - zelfvoeding (HB31C4AS)

3-poorts USB-C hub met GbE - USB 3.1 (10 Gbps) (HB31C2A1CGS)

Snelle en eenvoudige installatie

Met de docking station montagebeugelset, inclusief montageplaat en schroeven, kunt u uw 
uitwisselbare StarTech.com dock of hub eenvoudig monteren en plaatsen waar u maar wilt.

De SSPMSUDWM heeft 5 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

 

Toepassingen

• Maak meer bureauruimte vrij op plaatsen met beperkte ruimte, waaronder hot desks en gedeelde 
werkplekken, mobiele en wandgemonteerde werkstations

• Ideaal voor kantoren, commerciële ruimtes, magazijnen en industriële omgevingen

Eigenschappen

• Bespaar ruimte door uw StarTech.com docking station of USB hub aan de wand, onder uw bureau of 
op een ander stevig oppervlak te monteren

• De montageset voor docking station en hub bevat een montageplaat en schroeven

• Robuuste constructie gemaakt van 3,3 mm dik staal

• TAA conform

Fysieke 
eigenschappen

Garantiebeleid 5 Years



Kleur Zwart

Construction Material Staal

Lengte product 4.7 in [12.0 cm]

Breedte product 2.4 in [6.0 cm]

Hoogte product 0.1 in [3.3 mm]

Gewicht product 6.5 oz [184.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

7.2 oz [205.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Montagebeugel voor docking station

4 - M3 x 5 mm verzonken schroeven

4 - Nr. 5-20 x 5/8" houtschroeven

1 - verkorte handleiding

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


