Bärbar USB 3.0-hubb med 3 portar plus Gigabit Ethernet - inbyggd kabel
Produkt ID: ST3300G3UA

Det här är ett tillbehör för din MacBook som du måste ha. Denna bärbara USB 3.0-hubb kombinerar
dina USB-tillägg och RJ45-nätverksanslutningar till en enda praktisk kombinationshubb. Den ger dig
två vikta anslutningstyper som ofta saknas från moderna och portbegränsade bärbara datorer.
Denna sandblästrade USB-hubb i silver matchar ytan på din MacBook och eftersom den har ett solitt
aluminiumhölje som både är lätt och tåligt är den perfekt för användning på resa. Den har dessutom
en längre kabel på 27 cm så att du har flexibiliteten att placera hubben, dina enheter och din
nätverksanslutning exakt där du behöver dem.
Denna USB-hubb i Apple-stil av hög kvalitet har en Gigabit Ethernet-port för ett enkelt sätt att ge din
MacBook flera anslutningar. Och eftersom hubben har en inbyggd Gigabit Ethernet-port kan du lägga
till trådad nätverksanslutning till din bärbara dator där Wi-Fi® är opålitligt eller inte tillgängligt.
Hubbens inbyggda USB-kabel är tillräckligt lång för att nå din bärbara dators USB 3.0-port oavsett var
porten sitter.
Dessutom har den eleganta hubben tre USB 3.0-portar (även känt som USB 3.1 Gen 1) i ett kompakt
hölje. Och dess sandblästrade silveryta har ett unikt och trendigt utseende jämfört med traditionella
hubbar.
Hubben har ett tåligt men ändå lätt hölje så att man slipper offra tillförlitlighet för bärbarhet. Med dess
kompakta, USB-drivna design och en inbyggd USB-kabel får kombinationshubben enkelt plats i
resväskan och du slipper ta med dig flera olika adaptrar.
Denna USB 3.0-hubb är perfekt för resor, som till exempel fram och tillbaka från hemmet till kontoret.
Dessutom tar den kompakta hubben minimalt med plats på skrivbordet så att du kan använda den på
arbetsstationer med flera användare eller i BYOD-miljöer (Bring Your Own Device).
Denna bussdrivna USB-hubb installeras snabbt och enkelt och har inbyggt stöd för Windows®, Mac
och Chrome OS™ utan att extra drivrutiner eller program behövs. Du slipper dessutom besväret och

kostnaden av att köpa nya enheter genom att använda USB 3.0-hubben plus GbE med dina befintliga
USB 2.0- och 1.x-enheter.
ST3300G3UA täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Anslut till ett trådat Gigabit-nätverk där Wi-Fi är begränsat eller inte tillgängligt, som till exempel i
styrelserum, klassrum eller hotell
• Lägg till extra USB 3.0-portar och anslut dina tillägg i hemmet, på kontoret eller vid resor
• Få ett trendigt och modernt utseende och uppgradera din MacBooks, Ultrabooks eller bärbara dators
anslutningsmöjligheter

Funktioner
• Slimmad och elegant med en sandblästrad silveryta som matchar din MacBook
• Ger tre USB 3.0-portar och en Gigabit Ethernet-port i ett tåligt aluminiumhölje
• Resevänlig med en bärbar och lätt design och inbyggd förlängd kabel som ger flexibel placering på
skrivbordet
• USB-driven så att du kan ta med dig hubben var som helst
• Kompatibilitet över flera plattformar utan att drivrutiner behövs, stöder Windows, Mac och Chrome
OS
• Bakåtkompatibiliteten gör att du sparar pengar eftersom den går att använda med befintliga USB
2.0- och 1.x-enheter
• Kombinationshubb i dongelstil ger tre SuperSpeed USB 3.0-portar med stöd för genomströmning på
upp till 5 Gbps
• Stöder Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumboramar, flödesreglering i full-duplex,
VLAN-taggning och layer 2 priority encoding
• Ger skydd mot överström

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

USB-C-enhetsport(ar) Nej
USB-C-värdanslutning Nej
Snabbladdningsport(a Nej
r)
Portar

3

Gränssnitt

USB 3.0
USB 3.1 Gen 1
RJ45 (Gigabit Ethernet)

Busstyp

USB 3.0

Industristandarder

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x
flödesreglering, 802.1q VLAN-taggning, 802.1p Layer 2
Priority Encoding
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1

Chipset-ID

Genesys Logic - GL3523
Realtek - RTL8153

Prestanda
Maximal
dataöverföringshastig
het

5 Gbps (USB 3.0)

Typ och hastighet

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Flödeskontroll

Flödesreglering i full-duplex

Kompatibla nätverk

10/100/1000 Mbps

Auto MDIX

Ja

Stöd för full-duplex

Ja

2 Gbps (Ethernet, full-duplex)

Jumbo Frame Support 9K max.
Kontakt(er)
Kontakttyp(er)

USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

RJ-45
USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Mjukvara
OS-kompatibilitet

Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.7 till 10.15, 11.0
Chrome OS™

Särskilda
anmärkningar/
krav
System- och
kabelkrav

Värddator med en USB 3.0-port

Obs.

Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB
2.0-värdport.

LED-indikatorer

Ström

Indikatorer

Länk/aktivitet (nätverk)
Ström
Power Source

Strömförsörjd via USB

Drifttemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet

10%~90% RH (icke-kondenserande)

Färg

Silver & White

Formfaktor

Kompakt

Kabinettyp

Aluminium och plast

Kabellängd

10.6 in [26.8 cm]

Produktlängd

4.3 in [11 cm]

Miljö

Utseende

Produktbredd

1.3 in [34 mm]

Produkthöjd

0.7 in [18 mm]

Produktvikt

2.6 oz [73 g]

Package Length

6.7 in [17.1 cm]

Package Width

5.6 in [14.3 cm]

Package Height

1.3 in [32 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

5.2 oz [148 g]

Ingår i paketet

USB 3.0-hubb med 3 portar plus Gigabit Ethernet

Förpackning

Vad det är i
lådan

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

