USB 3.0-hub med 4 portar plus dedicerad laddningsport - 1x 2,4 A-port
Produkt ID: ST53004U1C

Här är ett tillbehör som alla användare av mobila enheter måste ha. Med denna kompakta USB
3.0-hub kan du ansluta fyra extra USB-enheter till din dator och dessutom enkelt snabbladda din
mobila enhet med hjälp av hubbens dedicerade laddningsport (DCP).
Med hubbens dedicerade laddningsport på 2,4 A går det snabbt och enkelt att ladda din smarttelefon,
surfplatta och andra USB-laddade enheter, inklusive Android™-, Apple- och Samsung™-enheter.
Laddnings- och dataportarna fungerar samtidigt så att du enkelt kan snabbladda din mobila enhet
samtidigt som du använder dina andra USB 3.0-tillägg. Den dedicerade laddningsporten är på även
när värddatorn är avstängd, i sovläge eller frånkopplad helt.
Boosta ditt systems förmågor genom att lägga till fyra USB 3.0-portar och njut av snabba
överföringshastigheter på upp till 5 Gbps. USB 3.0-hubben (även känd som USB 3.1 Gen 1) fungerar
med dina enheter med hög bandbredd, som till exempel externa hårddiskar, USB-minnen,
högupplösta webbkameror, videokameror m.m.
USB 3.0-hubben med 4 portar har en liten storlek som inte tar upp så mycket plats på skrivbordet.
Och med gott om plats mellan varje USB 3.0-port är det enkelt att koppla i och ur enheterna som du
använder oftast.
Installationen är enkel eftersom installation av drivrutiner inte behövs och för extra flexibilitet är
hubben USB-driven eller självdriven med hjälp av den medföljande strömadaptern.
ST53004U1C täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
<small>Obs.: Den medföljande strömadaptern behövs för att strömförse den dedicerade
laddningsporten.</small>

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Snabbladda din mobila enhet och ge din dator flera anslutningar
• Gör svårnådda USB-portar mer åtkomliga
• Använd som en laddningsstation med en port eller som en datahub i hemmet, på kontoret och vid
arbetsstationer med flera användare

Funktioner
• Anslut flera USB-enheter till din bärbara eller stationära dator genom att lägga till fyra USB
3.0-portar
• Ladda din smarttelefon eller surfplatta snabbt med hjälp av USB-snabbladdningsporten på 2,4 A
• Ladda många olika mobila enheter, inklusive Apple- och Samsung Galaxy-enheter, med stöd för USB
Battery Charging Specification 1.2
• SuperSpeed USB 3.0-genomströmning på upp till 5 Gbps
• Slimmad och kompakt design
• USB-driven eller självdriven, med hjälp av den medföljande strömadaptern
• Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
• LED-indikatorer för portstatus
• Bakåtkompatibel med USB 2.0-,1.x-enheter

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

USB-C-enhetsport(ar) Nej
USB-C-värdanslutning Nej
Snabbladdningsport(a Ja
r)
Portar

4

Gränssnitt

USB 3.0

Busstyp

USB 3.0

Industristandarder

USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1

Chipset-ID

VIA/VLI - VL812

Maximal
dataöverföringshastig
het

5 Gbps

Typ och hastighet

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Kontakttyp(er)

USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts)

Prestanda

Kontakt(er)

USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Mjukvara
OS-kompatibilitet

OS Independent; No additional drivers or software required

System- och
kabelkrav

Värddator med en ledig USB 3.0-port

Särskilda
anmärkningar/
krav

Den medföljande strömadaptern måste anslutas till hubben
för att den dedicerade laddningsporten (DCP) ska fungera
Obs.

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

LED-indikatorer

Portstatus (blå)

Power Source

AC-adapter medföljer

Inspänning

100 - 240 AC

Inström

0.6 A

Indikatorer

Ström

Utspänning

12V DC

Utström

2A

Polaritet på mittpol

Positiv

Kontakttyp

N

Strömförbrukning

24

Drifttemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet

10~90 % RH (icke-kondenserande)

Färg

Svart

Formfaktor

Skrivbord

Kabinettyp

Av plast

Produktlängd

4.1 in [10.3 cm]

Produktbredd

2.4 in [60 mm]

Produkthöjd

0.9 in [22 mm]

Produktvikt

2.6 oz [75 g]

Package Length

5.9 in [15.1 cm]

Package Width

8.5 in [21.6 cm]

Package Height

2.1 in [53 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

14.5 oz [411 g]

Ingår i paketet

USB 3.0-hub med 4 portar + dedicerad laddningsport på 2,4
A

Miljö

Utseende

Förpackning

Vad det är i
lådan

USB 3.0 värdkabel
Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

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

