
Kompakt USB 3.0-hubb med 7 portar och inbyggd kabel - 5Gbps

Produkt ID: ST73007UA

Denna kompakta USB 3.2 Gen 1-hubb med 7 portar är skräddarsydd att matcha din eleganta 
MacBook. Den har ett slimmat sandblästrat hölje som passar perfekt jämte din bärbara Apple-dator. 
Och eftersom hubben är designad med ett solitt aluminiumhölje har den en lätt hållbarhet som är 
idealisk för användning antingen vid resor eller på skrivbordet.

Denna USB-hubb i Apple-stil av hög kvalitet är ett enkelt sätt att ge din MacBook flera anslutningar. 
Den har sju USB 3.2 Gen 1-hubbportar (även känt som USB 3.2 Gen 1) i ett kompakt hölje. Med flera 
portar har du mer skalbarhet för att ansluta extra USB-enheter. Dessutom kan du låta enheterna 
fortsätta vara anslutna så att de finns där när du behöver dem.

USB 3.2 Gen 1-hubben med 7 portar har en sandblästrad silveryta som ger ett unikt och elegant 
utseende och gör hubben lika trendig och modern som din MacBook, Ultrabook eller bärbara dator.

Hubben har en inbyggd kabel på 98 cm som är längre än vad de traditionella hubbar har. Den 
förlängda kabeln ger dig flexibiliteten att placera hubben och dina enheter exakt där du behöver dem 
och den garanterar att hubben kan ansluta till din bärbara dator eller surfplatta oavsett av var den 
bärbara datorns USB 3.2 Gen 1-port sitter.

Denna kompakta hubb har sju portar med gott om plats mellan varje port, till skillnad från vissa USB 
3.2 Gen 1-hubbar som trycker in flera portar i ett trångt utrymme vilket gör det svårt att ansluta flera 
enheter till angränsande hubportar. Med det extra utrymmet mellan portarna kan du ansluta enheter 
och kablar med större kontakter utan att göra hubben otymplig.

Det tåliga aluminiumhöljet ger tillförlitligt skydd så att hubben är perfekt för resor, till exempel fram 
och tillbaka från hemmet till kontoret. Dessutom tar den kompakta hubben minimalt med plats på 
skrivbordet så att du kan använda den på arbetsstationer med flera användare eller i BYOD-miljöer 
(Bring Your Own Device).

Den lättanvända hubben är kompatibel med plug-and-play och hot swap så att du kan installera den 
snabbt utan att extra drivrutiner eller program behövs. En strömadapter medföljer så att du kan vara 



säker på att du kan ansluta i stort sett vilket USB 3.2 Gen 1-tillägg som helst, även enheter med höga 
strömkrav. Du slipper dessutom besväret och kostnaden av att köpa nya enheter genom att använda 
USB 3.2 Gen 1-hubben med dina befintliga USB 2.0- och 1.x-enheter.

ST73007UA täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Flexibel hubbplacering med en förlängd kabel så att du kan ansluta många olika tillägg i hemmet 
eller på kontoret

• Ta med dig hubben när du reser och anslut i stort sett vilket USB-tillägg som helst var du än är

• Använd vid arbetsstationer med flera användare för att ge flera enheter åtkomst till USB-hubb

Funktioner

• Slimmad och elegant med en sandblästrad silveryta som matchar din MacBook

• Portar på baksidan för bättre hantering av USB-enheter och mindre trassel

• Placera hubben exakt där du behöver den med ett kompakt och lätt hölje och en inbyggd förlängd 
kabel

• Tåligt aluminiumhölje ger tillförlitlig prestanda

• Stöd för SuperSpeed USB-genomströmning på upp till 5 Gbps

• Anslut och använd USB 3.2 Gen 1-enheter som kräver extra ström med hjälp av den medföljande 
strömadaptern på 20 W

• Bakåtkompatibiliteten låter dig spara pengar genom att använda hubben med befintliga USB 2.0- 
och 1.x-enheter

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



• Ger skydd mot överström

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

USB-C-enhetsport(ar) Nej

USB-C-värdanslutning Nej

Snabbladdningsport(ar) Nej

Portar 7

Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Industristandarder USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1

Chipset-ID Genesys Logic - GL3523

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)

Typ och hastighet USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 7 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

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

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Värddator med en USB 3.0-port

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

Indikatorer



LED-indikatorer 1 - Ström

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.6 A

Utspänning 5 DC

Utström 4 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp H

Strömförbrukning 20

Miljö

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)

Utseende

Färg Silver & White

Formfaktor Skrivbord

Kabinettyp Aluminium och plast

Kabellängd 38.6 in [980 mm]

Produktlängd 7.2 in [18.3 cm]

Produktbredd 1.5 in [37 mm]

Produkthöjd 0.7 in [1.8 cm]

Produktvikt 4.3 oz [122 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1



Package Length 4.6 in [11.6 cm]

Package Width 9.0 in [22.9 cm]

Package Height 2.3 in [58 mm]

Fraktvikt (förpackning) 16.6 oz [471 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0-hubb med 7 portar - kompakt med inbyggd 
kabel

1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

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


