
4-Poort oplaadstation voor USB apparaten - 48W/9.6A

Productcode: ST4CU424EU

Dit USB-laadstation biedt een hoogvermogen oplossing om uw mobiele apparaten opgeladen en dus 
gebruiksklaar te houden.Het is compatibel met vele verschillende tablets and smartphones en heeft 
geïntegreerde beveiligingsmaatregelen om uw mobiele apparaten tegen schade te beschermen.

Het laadstation heeft een totaal vermogen van 48 W, met 2,4 A per poort. Dit betekent dat u 
tegelijkertijd vier tablets kunt opladen, en elke poort kan het vermogen bieden dat elk apparaat nodig 
heeft.

De lader ondersteunt USB-batterijlaadspecificatie 1.2 en is dus gegarandeerd compatibel met een 
breed scala aan mobiele apparaten waaronder de Apple iPhone en iPad, de Microsoft® Surface™ 
tablet, de Samsung Galaxy Tab™, Android™ en nog veel meer.

Deze alles-in-1 lader is perfect voor het opladen van meerdere apparaten tijdens besprekingen in een 
vergader- of conferentieruimte. U en uw collega's beschikken nu over oplaadmogelijkheden, wanneer 
deze nodig zijn. Bovendien is het opladen van uw USB-apparaten met één USB-lader met meerdere 
poorten een energiezuinigere oplossing en bespaart ruimte. U hebt geen meerdere wandcontacten of 
stekkerblokken nodig.

De compacte, metalen behuizing is extreem duurzaam en biedt eenvoudige bediening, met een 
geïntegreerde aan/uit-knop die alle poorten in- en uitschakelt. Voor nog meer flexibiliteit wordt bij het 
laadstation een wandmontagesteun geleverd.

Het USB-laadstation heeft geïntegreerde beveiligingsmaatregelen om te garanderen dat al uw 
apparaten zijn beschermd tegen beschadiging door oververhitting, overspanning, overstroom of 
kortsluiting. Als de 48 W-grens wordt overschreden, wordt de aan de aangesloten apparaten 
geleverde stroom uitgeschakeld, en de lader reset zichzelf totdat de belasting is gedaald tot veilige 
niveaus.

De lader heeft ook een LED naast elke poort, om u op een kortsluiting te wijzen, terwijl de betreffende 
poort wordt uitgeschakeld totdat u de lader hebt uitgeschakeld en weer hebt ingeschakeld.



De ST4CU424EU wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

        

Toepassingen

• Laad tegelijkertijd tot vier mobiele apparaten op

• Geschikt voor IT-helpdesks of testbankomgevingen voor het tegelijkertijd opladen van meerdere 
tablets, smartphones of andere USB-apparaten

• Laad en gebruik een groot aantal tablets voor mobiele verkoopmedewerkers

• Installeer een USB-laadstation thuis voor het gehele gezin

• Installeer op plaatsen waar USB-poorten stevig aan een oppervlak, zoals een wand of aan een 
bureau, moeten worden bevestigd

Eigenschappen

• Laad bijna elk mobiel apparaat met USB-batterijoplaadspecificatie 1.2 ondersteuning

• Lever het snelst mogelijke uitgangsvermogen dat nodig is voor elk aangesloten apparaat, tot in 
totaal 48 W (9,6 A), verdeeld over alle vier poorten

• Bespaar ruimte en wandcontacten met één geconsolideerd laadstation

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 4

Industriestandaarden USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2

Connector(en)

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



Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power

4 - Kortsluitingsindicator naast elke poort

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 1.5 A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 4 A

Stekkertype M

Vermogensopname 48

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium

Lengte product 3.7 in [95.0 mm]

Breedte product 2.4 in [60.0 mm]

Hoogte product 1.0 in [2.5 cm]

Gewicht product 4.5 oz [128.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.4 in [16.3 cm]



Package Width 4.1 in [10.3 cm]

Package Height 4.0 in [10.1 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

19.9 oz [563.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-oplaadstation

2 - Wandmontagesteunen

1 - EU-netstroomadapter

2 - Rubberen voetjes

4 - Bevestigingsschroeven

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


