
Dockningsstationsfäste - stål

Produkt ID: SSPMSUDWM

Skapa ett obelamrat arbetsområde genom att montera din dockningsstation eller hubb och frigör 
utrymme på skrivbordet. Den här dockningsstations-monteringen gör det enkelt att montera en 
kompatibel StarTech.com-dockning eller hubb på väggen, under ditt skrivbord eller bänk eller till en 
annan solid yta.

Den robusta och slitstarka docknings- och hubbfästen är tillverkad i Kanada konstruerat av kaliber 10 
stål (3,3 mm tjock).

Väggmontera din bärbara dockningsstation eller hubb för att frigöra utrymme på affärskontor, 
kommersiella utrymmen, lager och industriella miljöer. Du kan också montera den under skrivbordet 
för att stoppa undan det och samtidigt tillåta enkel åtkomst. Det är också idealiskt för 
utrymmesbegränsade områden, inklusive heta skrivbord och delade arbetsstationer, mobila och 
väggmonterade arbetsstationer och hemmakontor.

Detta innovativa fäste är designat för att exklusivt fungera med kompatibla StarTech.com-produkter 
inklusive:

USB-C 10Gbps hubb med 4 portar- USB 3.1 till 3x USB-A + 1x USB-C (HB31C3A1CS)

USB-C 10Gbps hubb med 4 portar - USB 3.1 till 4x USB-A - självförsörjande (HB31C4AS)

USB-C hubb med 3 portar och GbE - USB 3.1 (10Gbps) (HB31C2A1CGS)

Dockningsstationens monteringssats, komplett med monteringsplatta och skruvar, gör det enkelt att 
montera din kompatibla docka eller hubb till en plan yta.

SSPMSUDWM är stödd av en StarTech.com 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

 

Användning

• Skapa mer skrivbordsutrymme i utrymmesbegränsade områden, inklusive heta skrivbord, mobila 
och väggmonterade arbetsstationer

• Idealisk för affärskontor, kommersiella utrymmen, lager och industrimiljöer

Funktioner

• Spara utrymme genom att montera din StarTech.com-dockningsstation eller USB-hubb på väggen, 
under skrivbordet eller på en annan fast yta

• Dockningsstation och hubbmonteringssats innehåller monteringsplatta och skruvar

• Robust konstruktion i kraftigt kaliber 10 stål (3,3 mm tjockt)

• TAA-kompatibel

Utseende

Garantipolicy 5 Years

Färg Svart

Construction Material Stål

Produktlängd 4.7 in [12.0 cm]

Produktbredd 2.4 in [6.0 cm]

Produkthöjd 0.1 in [3.3 mm]

Produktvikt 6.5 oz [184.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 7.2 oz [205.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Monteringsfäste för dockningsstation

4 - M3 x 5 mm försänkta skruvar

4 - #5-20 x 5/8-tums träskruvar

1 - snabbstartsguide

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


