USB 3.0-hubb med 4 portar - Minihubb med laddningsport - Strömadapter medföljer
Produkt ID: ST4300MINI

Denna 4-ports USB 3.0-hubb förvandlar en enda USB-port på din bärbara dator till fyra USB-A-portar
och har en kompakt USB-driven design som gör den perfekt för resor. För enheter som kräver extra
ström kommer hubben med en extern nätadapter.
Med sin kompakta och lätta design är USB-hubben med 4 portar skräddarsydd för mobilitet. Du får
enkelt plats med den i datorväskan när du reser, vilket gör det enklare att få fler
anslutningsmöjligheter nästan var du än behöver det. Den är perfekt för att ansluta vanliga
USB-enheter som till exempel en mus, ett tangentbord eller ett USB-minne just när du behöver dem.
Du kan installera den mångsidiga USB 3.0-hubben i stort sett var som helst eftersom den tar upp
minimalt med plats på skrivbordet och så passar den perfekt för hot desking eller i BYOD-miljöer.
Denna självdrivna USB-hubb har en extern strömadapter för strömslukande USB-enheter, som till
exempel större externa hårddiskar och kabinett, som kräver mer ström än vad USB-ström kan ge på
egen hand.
Med nätadaptern kan du också ladda din smartphone på en av de tillgängliga portarna. Varje
USB-A-port stöder USB Battery Charging Specification 1.2. Endast en enhet åt gången bör laddas.
Denna USB 3.0-hubb fungerar med en mängd olika datorer då det inte behövs någon extra
programvara eller drivrutin. Den installeras automatiskt när du ansluter den till din bärbara eller
stationära dator så att du kan komma igång snabbt. Den fungerar även med olika operativsystem som
till exempel Windows®, macOS, Linux® och Chrome OS™ så den är kompatibel med flera plattformar.
ST4300MINI täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Anslut och använd USB-enheter som kräver extra ström med hjälp av den medföljande
strömadaptern
• Ta med dig hubben när du reser och anslut dina USB-enheter var du än är
• Perfekt för hemmet, kontoret och hot desking

Funktioner
• Lägg till extra USB-A portar på din bärbara dator
• Kompakt och lätt hölje med en liten storlek för resor eller skrivbord
• USB-driven och valfri strömadapter medföljer (för självdrift)
• Kompakt design för enkel bärbarhet
• Snabb och enkel installation med brett OS-stöd och inga drivrutiner behövs

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

USB-C-enhetsport(ar)

Nej

USB-C-värdanslutning

Nej

Snabbladdningsport(ar) Ja
Portar

4

Gränssnitt

USB 3.0

Busstyp

USB 3.0

Chipset-ID

VIA/VLI - VL813

Prestanda
Maximal
5 Gbps
dataöverföringshastigh
et
Typ och hastighet

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Medeltid mellan fel
(MTBF)

40.103 timmar

Kontakttyp(er)

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

Kontakt(er)

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

OS Independent; No additional drivers or software
required

Särskilda
anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port
Obs.

Varje USB-A-port stöder USB Battery Charging
Specification 1.2. Endast en enhet åt gången bör laddas.

Power Source

AC-adapter medföljer

Inspänning

100 - 240 AC

Inström

0.6A

Utspänning

5 DC

Utström

3.0A

Polaritet på mittpol

Positiv

Kontakttyp

M

Drifttemperatur

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Förvaringstemperatur

-50°C to 120°C (-58°F to 248°F)

Ström

Miljö

Luftfuktighet

10~90% RH

Färg

Svart

Formfaktor

Kompakt

Kabinettyp

Av plast

Kabellängd

5.9 in [150 mm]

Produktlängd

11.5 in [29.2 cm]

Produktbredd

1.4 in [3.5 cm]

Produkthöjd

0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt

2.0 oz [56.0 g]

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

6.2 in [15.7 cm]

Package Height

2.2 in [5.7 cm]

Utseende

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 12.0 oz [340.0 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

1 - USB 3.0-hub
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

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

