
4-poorts draagbare USB 2.0 hub met geïntegreerde kabel

Productcode: ST4200MINI2

Hier is een eenvoudige en voordelige manier om de connectiviteit van uw computer uit te breiden door 
extra USB-poorten toe te voegen. Deze 4-poorts USB hub verandert één USB-aansluiting in vier 
aansluitingen en heeft een compact design met USB-voeding, waardoor deze hub perfect is voor op 
reis. De hub heeft ook een compacte behuizing, waardoor hij minder bureauruimte in beslag neemt.

Dankzij zijn compact en lichtgewicht design is deze 4-poorts USB hub bij uitstek geschikt voor 
mobiliteit. U kunt hem eenvoudig in uw laptoptas stoppen terwijl u reist, waardoor u uw 
connectiviteitsmogelijkheden eenvoudig en bijna overal waar dat nodig is, kunt uitbreiden. Deze hub is 
perfect voor de aansluiting van veel voorkomende USB-apparaten zoals een muis, toetsenbord of 
flashdrive, precies waar u deze nodig hebt.

Deze veelzijdige hub heeft een geïntegreerde USB-kabel en is voorzien van busvoeding, zodat deze 
hub direct vanaf de USB poort van uw computer wordt gevoed. Daardoor hoeft u minder kabels met u 
mee te nemen wanneer u reist, omdat u geen externe voedingsadapter nodig hebt.

Omdat alle vier USB 2.0 poorten aan dezelfde kant zitten, zijn de poorten van deze hub gemakkelijker 
toegankelijk, waardoor het aansluiten of loskoppelen van apparaten wordt vergemakkelijkt.

Deze universele USB 2.0 hub werkt met vele verschillende computers, omdat het geen aanvullende 
software of stuurprogramma's vereist. Deze hub wordt automatisch geïnstalleerd zodra u hem op uw 
laptop of desktop aansluit, en is dus gebruiksklaar in slechts enkele seconden. De hub werkt ook met 
diverse besturingssystemen zoals Windows®, Mac, Linux® en Chrome OS™, waardoor hij met vele 
platformen compatibel is.

De ST4200MINI2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

 

Toepassingen

• Neem de hub mee op reis, en sluit uw USB-apparaten aan waar u ook heen gaat

• Gebruik thuis, op kantoor of in hot-desk omgevingen zodat meerdere apparaten toegang tot de USB 
hub krijgen

• Maak lastig bereikbare USB-poorten toegankelijker

• Sluit grotere USB-stekkers aan op uw computer

Eigenschappen

• Compacte en lichtgewicht behuizing neemt weinig ruimte in, ideaal voor onderweg of op het bureau

• Vier USB 2.0 poorten (tot 480 Mbps throughput)

• Voorzien van USB-busvoeding en met een geïntegreerde kabel, zodat u de hub overal met u mee 
kunt nemen

• Universeel, multi-platform compatibel, snel en eenvoudig te installeren en met native ondersteuning 
van de meeste besturingssystemen (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)

• Comfortabele poortindeling aan één kant voor gemakkelijke poorttoegang bij het aansluiten of 
loskoppelen van apparaten

• Biedt plug-and-play installatie en ondersteunt hot-swapping of hot-plugging

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 4

Interface USB 2.0

Bus type USB 2.0



USB 2.0

Industriestandaarden USB 2.0

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

480 Mbit/s

Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s

UASP ondersteuning Nee

MTBF 282,485,876 hours

Connector(en)

Type connector(en) 4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software 
required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Beschikbare USB Type-A poort - USB 2.0 (480 Mbps)

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Ingangsspanning 5V DC

Gebruiksomgeving

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

Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid 0% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & Zilver



Type behuizing Kunststof

Kabellengte 6.1 in [155 mm]

Lengte product 3.2 in [82 mm]

Breedte product 1.1 in [27 mm]

Hoogte product 0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product 1.2 oz [33 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.6 cm]

Package Height 1.3 in [33 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.7 oz [105 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 2.0 Hub

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


