
USB 3.0-hubb med 3 portar för bärbara datorer och Windowsbaserade surfplattor + 
snabbladdningsport och enhetshållare - svart

Produkt ID: ST4300U3C1B

USB 3.0-hubben med stativ för mobil enhet ger din bärbara dator eller surfplatta fler anslutningar. 
Den fungerar med datorer, Windows-baserade surfplattor och vissa On-The-Go-kapabla 
Android™-enheter (vid användning med en separat OTG-adapter). Nu kan du ansluta användbara 
tillägg som till exempel ett tangentbord eller en extern hårddisk till din surfplatta.

Dessutom kan du snabbladda en separat mobil enhet via den inbyggda snabbladdningsporten.

Till skillnad från de flesta USB 3.0-hubbarna för stationära datorer är denna tåliga hubb designad med 
ett solitt hölje av hög kvalitet. Och eftersom den är tyngd rör den inte på sig när du ansluter eller 
kopplar ifrån enheter. Nu kan du slippa frustrationen av att din hubb rör sig över skrivbordet när du 
rör vid den.

Denna platsbesparande USB 3.0-hubb ger ergonomisk tillgång till din smarttelefon eller surfplatta via 
ett inbyggt uppfällbart stativ. Det indragbara stativet i solitt aluminium har ett praktiskt hål för 
kabelhantering så att du snabbt kan sätta dit din mobila värdenhet och samtidigt ha ordning på 
kablarna.

Du kan fälla ner stativet när det inte använd och eftersom hubben är tyngd är det ingen stor risk att 
en större surfplatta välter om den placeras i stativet.

Du övervinna begränsningarna på antalet portar på Android-baserade surfplattor och smarttelefoner 
genom att använda denna hubb med en enkel Micro USB till USB OTG-adapter (SKU: UUSBOTG - säljs 
separat). Med adaptern fungerar ST4300U3C1 som en OTG-hubb som låter dig ansluta USB-enheter 
till din mobila enhet.

Hubben har dessutom inbyggt stöd i många Windows-baserade surfplattor med en USB-A-port.

Alternativt kan denna hubb med liten formfaktor användas som en traditionell USB 3.0-hubb så att du 



kan få fler anslutningar och samtidigt bibehålla bakåtkompatibiliteten med USB 2.0- och 1.x-enheter.

Hubbens användningsområden och applikationer

Din mobila enhet kan ladda snabbare via den kombinerade snabbladdnings- och dataporten på 2,1 A. 
Du kan ansluta din mobila enhet som värd eller så kan du snabbladda enheten helt enkelt genom att 
ansluta den till lämplig snabbladdnings- eller värdport.

Enheter som inte laddas via USB (till exempel Microsoft Surface Pro 4) kan du sätta i och ansluta som 
värd och låta den laddas via sin egna laddningsmekanism.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

 

Användning

• Använd tillsammans med Windows-baserade surfplattor eller någon OTG-aktiverad Android-enhet 
(med köp av en separat OTG-adapter)

• Montera din mobila enhet i hållaren snabbt, anslut och snabbladda i hemmet eller på kontoret

• Använd som hållare till smarttelefon eller surfplatta, eller som en platssparande laddningsstation för 
mobila enheter

• Använd vid arbetsstationer med flera användare för att ge USB-hubbåtkomst till flera enheter, plus 
en Dedicated Charge Port (DCP) i läget för snabbladdning

• Bygg ut ditt datorsystems USB 3.0-möjligheter med extra portar

Funktioner

• Lägg till tre USB 3.0-portar (5 Gbps) till din dator med hjälp av denna kraftiga hubb som är designad 
för stabilitet och hållbarhet

• Ställ upp din smarttelefon eller surfplatta med ett indragbart, uppfällbart stativ

• Ladda din mobila enhet snabbare med hjälp av USB-porten för snabbladdning eller data (stöder USB 



Battery Charging Specification 1.2) - portläge ställs in med en inbyggd knapp

• Ger 2,1 A för laddning i läget för snabbladdning

• USB 3.0 A till Micro B-värdkabel för anslutning till din stationära eller bärbara dator medföljer

• Bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-enheter

• Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

• Avkänning av överbelastning av ström och skydd på varje USB-port

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

USB-C-enhetsport(ar) Nej

USB-C-värdanslutning Nej

Snabbladdningsport(ar) Ja

Portar 4

Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

USB 2.0

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Industristandarder USB Battery Charging Specification Rev. 1.2

Chipset-ID Genesys Logic - GL3520

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

USB 2.0 - 480 Mbit/s

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

61.766.523 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)



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

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

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software 
required

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Ledig USB 3.0-port

Obs. Hubben ger endast ge underhållsladdning till Samsung 
Galaxy Tab®, Apple® iPad® och Apple® iPad mini® i 
läget för snabbladdning

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

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström

1 - Snabbladdning

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.8 A

Utspänning 5 DC

Utström 4 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp C

Strömförbrukning 20

Miljö

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

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



Luftfuktighet 10-90% RH

Utseende

Färg Svart & silver

Formfaktor Skrivbord

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 5.0 in [12.6 cm]

Produktbredd 3.8 in [9.7 cm]

Produkthöjd 1.0 in [2.5 cm]

Produktvikt 13.9 oz [393.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 3.0 in [7.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.8 lb [0.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0-hubb med laddningsport

1 - USB 3.0 A - Micro B-kabel

1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU)

1 - Instruktionsbok

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


