
3 poorts USB 3.0-hub voor laptops en Windows tablets plus een snellaadpoort en 
houder - wit

Productcode: ST4300U3C1

Deze USB 3.0 hub met standaard voor mobiele apparaten breidt de connectiviteit van uw laptop of 
tablet uit. Hij werkt met computers, op Windows gebaseerde tablets en sommige voor On-The-Go 
geschikte Android™ apparaten (bij gebruik van een aparte OTG-adapter). Nu kunt u handige 
randapparaten zoals een toetsenbord of een externe harde schijf op uw tablet aansluiten.

Bovendien kunt u een apart mobiel apparaat snel opladen via de geïntegreerde snellaadpoort.

In tegenstelling tot de meeste USB 3.0 hubs is deze robuuste hub ontworpen met een sterke, 
hoogwaardige behuizing. En omdat hij van gewichten is voorzien, blijft hij staan wanneer u uw 
apparaten aansluit of loskoppelt. Nu kunt u de ergernis voorkomen dat uw hub over uw bureau glijdt 
als u hem aanraakt.

Dankzij de geïntegreerde opklapbare standaard biedt deze ruimtebesparende USB 3.0 hub 
ergonomische en gebruiksvriendelijke toegang tot uw smartphone of tablet. De van massief aluminium 
gemaakte, inschuifbare standaard heeft een handige kabelbeheeropening, zodat u uw mobiele 
hostapparaat snel kunt aansluiten en uw kabels netjes kunt organiseren.

U kunt de standaard neerklappen, als u hem niet meer nodig hebt, en omdat de hub van gewichten is 
voorzien, is het risico gering dat een grotere tablet omvalt wanneer u hem in de standaard zet.

U kunt poortbeperkingen van op Android gebaseerde tablets en smartphones oplossen door deze hub 
te combineren met een eenvoudige Micro USB naar USB OTG-adapter (SKU: UUSBOTG - apart 
verkrijgbaar). Met de adapter werkt de ST4300U3C1 als een OTG-hub, waardoor u USB-apparaten op 
uw mobiele apparaat kunt aansluiten.

De hub wordt ook native ondersteund door vele op Windows gebaseerde tablets met een USB-A poort.

Deze kleine vormfactor-hub kan ook worden gebruikt als een traditionele USB 3.0 hub, waarmee u uw 



connectiviteit kunt uitbreiden en toch neerwaarts compatibel blijft met USB 2.0 en 1.x apparaten.

Gebruik en toepassingen van de hub

Uw mobiele apparaat kan sneller worden opgeladen via de 2,1 A-combinatie van snellaad- of 
datapoort. U kunt uw mobiele apparaat aansluiten als een host of u kunt uw apparaat snel opladen 
door het eenvoudig aan te sluiten op de betreffende snellaad- of hostpoort.

Apparaten die niet via USB worden opgeladen (bijvoorbeeld de Microsoft Surface Pro 4) kunt u in de 
standaard zetten en aansluiten als een host, terwijl u deze gewoon via hun eigen laadmechanisme 
kunt blijven opladen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

 

Toepassingen

• Gebruik met op Windows gebaseerde tablets of enkele voor OTG geschikte Android-apparaten (met 
de aankoop van een aparte OTG-adapter)

• Sluit uw mobiele apparaat thuis of op kantoor snel aan, laad het snel op en krijg er ook nog een 
houder bij

• Gebruik het als een smartphone- of tablethouder of als een ruimtebesparend oplaadstation voor 
mobiele apparaten

• Geschikt voor drukke kantooromgevingen als USB-hubtoegang voor meerdere apparaten, plus een 
speciale oplaadpoort (DCP) in de snelle-oplaadmodus

• Breid de USB 3.0 capaciteit van uw computersysteem uit met extra poorten

Eigenschappen

• Voeg drie USB 3.0 poorten (5 Gbps) toe aan uw computer met deze stevige hub die is ontworpen 
voor stabiliteit en duurzaamheid

• Zet uw smartphone of tablet in een inschuifbare, opklapbare standaard



• Laad uw mobiele apparaat sneller op met de USB snellaad- of datapoort (ondersteunt USB 
batterijoplaadspecificatie 1.2) — poortmodus wordt ingeschakeld met een geïntegreerde knop

• Biedt 2,1 A oplaadstroom in de snelle-oplaadmodus

• Inclusief USB 3.0 A-naar-Micro B-hostkabel voor aansluiting op uw desktop of laptop

• Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten

• Plug-and-play en hot-swappable

• Overstroomdetectie en -beveiliging op elke USB-poort

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

USB-C apparaat 
poort(en)

Nee

USB-C hostverbinding Nee

Snellaadpoort(en) Ja

Poorten 4

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

USB 2.0

Bus type USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Industriestandaarden USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2

Chipsetcode Genesys Logic - GL3520

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

USB 2.0 - 480 Mbit/s

MTBF 61,766,523 hours

Connector(en)



Type connector(en) 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

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

1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Software

Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software 
required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Vrije USB 3.0-poort

Notitie In de snelle-oplaadmodus dient de hub bij de Samsung 
Galaxy Tab®, de Apple® iPad® en de Apple® iPad 
mini™ alleen als druppellader

Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de 
prestatie verminderd zijn

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power

1 - Snel opladen

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 4 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype C

Vermogensopname 20

Gebruiksomgeving

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

Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)



Vochtigheid 10-90% RV

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Wit & zilver

Vormfactor Desktop

Type behuizing Kunststof

Lengte product 5.0 in [12.6 cm]

Breedte product 3.8 in [97.0 mm]

Hoogte product 1.0 in [2.5 cm]

Gewicht product 13.9 oz [393.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 3.0 in [75.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

28.9 oz [820.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0 hub met oplaadpoort

1 - USB 3.0 A - micro-B-kabel

1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)

1 - Handleiding

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


