4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel
Productcode: ST4300PBU3

Deze 4-poorts draagbare USB 3.0 hub met geïntegreerde kabel verandert één USB 3.0 poort in vier,
waardoor u meer apparaten op uw computer kunt aansluiten.
De hub heeft een geïntegreerde 25 cm lange kabel, langer dan wat de meeste traditionele hubs
bieden. De extra lange kabel biedt u flexibliteit, zodat u de hub en uw apparaten precies daar kunt
plaatsen waar u dat wilt en garandeert dat de hub kan worden aangesloten op uw laptop of tablet
ongeacht de plaats van de USB 3.0 poort op uw laptop.
Deze draagbare USB 3.0 hub is bij uitstek geschikt voor het toevoegen van extra poorten aan uw
laptop, tablet, Microsoft Surface Pro 4, Surface Book en andere Microsoft Surface producten.
De geïntegreerde kabel biedt u meer flexibiliteit, zodat u de hub overal op uw bureau kunt plaatsen
waar u dat wilt. Bovendien heeft de hub USB-voeding, zodat u hem ook gemakkelijk kunt meenemen
wanneer u op reis bent.
Deze USB hub heeft een blokachtig design waarbij de poorten op de bovenkant van de hub zijn
aangebracht. Dankzij de rechtop staande poorttoegang nemen uw aangesloten apparaten
(bijvoorbeeld flash drives en draadloze muizen en toetsenborden) minder bureauruimte in beslag.
U kunt de hub ook op de zijkant leggen voor gemakkelijke aansluiting van kabels op apparaten zoals
externe harde schijven of printers.
Met zijn compacte design kunt u de USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1) hub gemakkelijk op uw
bureau of in uw werkomgeving plaatsen, zodat uw USB-apparaten toegankelijker worden. Er is ook
voldoende ruimte tussen de USB 3.0 poorten, waardoor u de apparaten die u het meest gebruikt
gemakkelijk kunt aansluiten en loskoppelen.
De USB 3.0 hub wordt natief ondersteund in bijna alle besturingssystemen, waardoor hij gemakkelijk
en zonder stuurprogramma's kan worden geïnstalleerd. En omdat de hub neerwaarts compatibel is,
kunt u zowel nieuwe als verouderde USB-apparaten (bijvoorbeeld USB 2.0 randapparaten) aansluiten.

De ST4300PBU3 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Flexibele plaatsingsmogelijkheden van de hub dankzij een extra lange kabel, zodat u vele
verschillende randapparaten thuis of op kantoor kunt aansluiten
• Ideaal voor gebruikers van laptops en Ultrabook™ met een beperkt aantal USB 3.0 poorten
• Maak moeilijk toegankelijke USB-poorten toegankelijker door de hub op de door u gewenste plek
binnen het kabelbereik te plaatsen
• Afzonderlijke uit elkaar liggende USB-poorten voor het gebruik van grotere USB-stekkers

Eigenschappen
• Vier SuperSpeed USB 3.0 poorten, met een datatransmissiesnelheid tot 5 Gbps
• Reisvriendelijk, met een draagbaar, lichtgewicht design en een geïntegreerde kabel biedt flexibele
plaatsing op uw bureau
• Perfect voor uw laptop, MacBook, Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3 en Surface Book
• Achterwaarts compatibel met USB 2.0- en USB 1.1/1.0-specificaties en -apparaten
• Plug-and-play en hot-swappable

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

USB-C apparaat
poort(en)

Nee

USB-C hostverbinding

Nee

Snellaadpoort(en)

Nee

Poorten

4

Interface

USB 3.0

Bus type

USB 3.0

Chipsetcode

VIA/VLI - VL812

Maximale
overdrachtsnelheid

5 Gbit/s

Type en snelheid

USB 3.0 - 5 Gbit/s

MTBF

43.977,72 uur

Externe poorten

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

Prestaties

Connector(en)

USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software
Besturingssystemen

OS Independent; No additional drivers or software
required

Systeem- en
kabelvereisten

Vrije USB-poort

LED-indicatoren

Power

Inclusief
voedingsadapter

Gevoed via USB

Bedrijfstemperatuur

-5°C to 45°C (23°F to 113°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 75°C (14°F to 167°F)

Vochtigheid

20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Indicatoren

Voeding

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Vormfactor

Compact

Type behuizing

Kunststof

Kabellengte

10.0 in [25.4 cm]

Lengte product

5.4 in [13.7 cm]

Breedte product

1.2 in [30 mm]

Hoogte product

0.9 in [22 mm]

Gewicht product

2.6 oz [74 g]

Package Length

3.9 in [100 mm]

Package Width

7.2 in [18.3 cm]

Package Height

1.2 in [30 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

4.6 oz [131 g]

Meegeleverd

USB 3.0 Hub

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

Handleiding

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

