
Laddningsstation med 4 portar för USB-enheter - 48 W/9,6 A

Produkt ID: ST4CU424EU

Denna USB-laddningsstation är en kraftfull lösning för att hålla dina mobila enheter laddade och redo 
att användas. Den är kompatibel med många olika surfplattor och smarttelefoner och har inbyggda 
säkerhetsfunktioner för att skydda mot skador på dina mobila enheter.

Laddningsstationen kan ge totalt 48 W, 2,4 A per port. Det innebär att du kan ladda fyra surfplattor 
samtidigt och varje port kan ge så mycket ström som enheten behöver.

Laddaren stöder USB Battery Charging Specification 1.2 som garanterar kompatibilitet med ett brett 
utbud av mobila enheter, inklusive Apple iPhone och iPad, surfplattan Microsoft® Surface™, Samsung 
Galaxy Tab™, Android™-enheter och mer.

Denna allt-i-ett-laddare är perfekt för att ladda flera enheter under möten i styrelserum eller 
konferensrum. Den ger dig och dina medarbetare tillgång till laddning vid behov. Dessutom samlar 
den dina USB-enheter till en enda USB-laddare med flera portar för en effektivare lösning och för att 
spara plats. Du behöver inte använda flera vägguttag eller grenkontakter.

Det kompakta metallhöljet är extremt hållbart och är enkelt att använda med hjälp av en inbyggd 
på/av-knapp som stänger av och på alla portarna. För ännu mer flexibilitet har laddningsstationen ett 
fäste för väggmonterade installationer.

USB-laddningsstationen har inbyggda säkerhetsfunktioner för att se till att alla dina enheter är 
skyddade mot skador från överhettning, överspänning, överström och kortslutning. Om gränsen på 48 
W överskrids strängs strömmen till de anslutna enheterna av och laddaren startas om tills 
belastningen reducerats till säkra nivåer.

Laddaren har dessutom en LED-indikator bredvid varje port för att meddela dig om kortslutningar i 
vilket fall den berörda porten stängs av tills laddaren har startats om.

ST4CU424EU täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

        

Användning

• Ladda upp till fyra mobila enheter samtidigt

• Använd i IT-support- eller tech bench-miljöer för att ladda flera surfplattor, smarttelefoner eller 
andra USB-enheter samtidigt

• Ladda och använd en arsenal av surfplattor för mobila försäljare

• Skapa en USB-laddningsstation i hemmet för hela familjen

• Installera på platser där en USB-portar måste monteras säkert på en yta, som t.ex. en vägg eller på 
ett skrivbord

Funktioner

• Ladda nästan vilken mobil enhet som helst med stöd för USB Battery Charging Specification 1.2

• Ge snabbaste möjliga ström för varje ansluten enhet, upp till totalt 48 W (9,6 A) som fördelas 
mellan alla fyra portarna

• Ta upp mindre utrymme och använd färre eluttag med en enda samlad laddningsstation

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 4

Industristandarder USB Battery Charging Specification Rev. 1.2

Kontakt(er)

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

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström

4 - Indikator för kortslutning bredvid varje port



Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 1.5 A

Utspänning 12V DC

Utström 4 A

Kontakttyp M

Strömförbrukning 48

Miljö

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

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

Luftfuktighet 20~80% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 3.7 in [95.0 mm]

Produktbredd 2.4 in [60.0 mm]

Produkthöjd 1.0 in [2.5 cm]

Produktvikt 4.5 oz [128.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 19.9 oz [563.0 g]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-laddningsstation

2 - Väggmonteringsfästen

1 - EU strömadapter

2 - Gummifötter

4 - monteringsskruvar

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


