
7-poorts USB 3.0 hub - 5Gbps - op een desktop of op de wand monteerbare metalen 
behuizing

Productcode: ST7300U3M

De StarTech.com 7-poorts USB 3.2 Gen 1 hub is een duurzame en compacte hub die bij uitstek 
geschikt is voor desktops of gebruik onderweg.

Deze hub is perfect voor permanent gebruik met een desktopcomputer, dankzij de robuuste metalen 
behuizing die de dagelijkse gebruiksslijtage kan weerstaan. Bovendien kunt u de hub bevestigen aan 
een oppervlak zoals een desktop of wand met behulp van de meegeleverde wandmontagesteun.

Door de compactheid en duurzaamheid van deze hub is de hub ook de perfecte reisgenoot. Als u 
onderweg bent, beschermt het robuuste design de hub tegen schade die kan ontstaan tijdens het 
reizen of woon-werkverkeer.

De poorten van deze hub staan rechtop, en zijn dus bij uitstek geschikt voor IT-professionals of 
anderen die hun USB-apparaten regelmatig moeten aansluiten en loskoppelen. U hebt veel ruimte om 
de connectors vast te pakken, en hoeft zich geen zorgen te maken dat de extra grote stekkers te veel 
ruimte in beslag nemen en daardoor het aantal beschikbare poorten verminderen.

Met de extra USB 3.2 Gen 1 poorten kunt u uw productiviteit verhogen en meer apparaten op uw 
computer aansluiten, en hoeft u niet steeds weer apparaten op uw laptop met een beperkt aantal 
poorten los te koppelen en weer aan te sluiten. De hub maakt uw USB-poorten toegankelijker en kan 
het bereik van uw apparaten uitbreiden door te fungeren als een midpoint repeater.

De ST7300U3M ondersteunt de nieuwste USB 3.2 Gen 1 producten inclusief voor UASP geschikte 
opslagapparaten. Met een datatransmissiesnelheid tot 5 Gb per seconde dankzij SuperSpeed USB 3.2 
Gen 1 technologie is deze high-performance hub de perfecte accessoire voor uw desktop, laptop, 
MacBook®, of UltraBook™.

U kunt de hub ook gebruiken met oudere randapparaten en computers, met ondersteuning van USB 
2.0 en 1.x apparaten en zonder dat voor de installatie extra stuurprogramma's of software vereist 



zijn.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Geschikt voor hot desk-omgevingen om meerdere apparaten op een USB-hub te kunnen aansluiten

• Sluit vele verschillende randapparaten thuis of op kantoor aan, allemaal via één USB 3.2 Gen 
1-aansluiting

Eigenschappen

• Kopieer grote bestanden bliksemsnel, met throughput-ondersteuning tot 5 Gbps

• Rechtop staande poorten vergemakkelijken de aansluiting, zelfs bij extra grote USB-connectors

• Neerwaartse compatibiliteit bespaart u geld en zorgt dat u uw bestaande USB 2.0 en 1.x apparaten 
kunt blijven gebruiken

• Flexibele montageopties, met de meegeleverde desktop- of wandmontagesteun

• Reisvriendelijk, met een compacte en robuuste metalen behuizing

• Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

USB-C apparaat 
poort(en)

Nee

USB-C hostverbinding Nee



Snellaadpoort(en) Nee

Poorten 7

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Bus type USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Chipsetcode ASMedia - ASM1074

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)

Type en snelheid USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

MTBF 1,689,464 Uren

Connector(en)

Type connector(en) 7 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software 
required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Vrije USB 3.0-poort

Notitie Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de 
prestatie verminderd zijn

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power

7 - Hubpoortaansluiting

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 12V DC



Ingangsstroom 1.3 A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 3.0 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 36

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

Vormfactor Desktop

Type behuizing Aluminium

Kabellengte 48.0 in [1219 mm]

Lengte product 4.3 in [11.0 cm]

Breedte product 1.7 in [44.0 mm]

Hoogte product 0.9 in [2.4 cm]

Gewicht product 4.7 oz [133.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.7 in [16.9 cm]

Package Width 4.1 in [10.5 cm]

Package Height 4.1 in [10.4 cm]



Verzendgewicht 
(verpakt)

21.1 oz [599.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0 Hub

1 - USB 3.0 A - B kabel - 1 m

1 - Wandmontagesteun (met schroeven)

2 - Rubberen voetstrips

1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)

1 - Handleiding

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


