
USB 3.0-hubb med 7 portar - 5Gbps - skrivbords- eller väggmonterbart metallkabinett

Produkt ID: ST7300U3M

StarTech.coms USB 3.2 Gen 1-hubb med 7 portar är din lösning för en hållbar och kompakt hubb som 
är perfekt för skrivbordsanvändning eller under resan.

Denna hubb är perfekt för en permanent installation med en stationär dator och har ett tåligt 
metallkabinett som tål slitaget från daglig användning. Du kan dessutom fästa den på en yta som till 
exempel ett skrivbord eller en vägg med det medföljande väggmonteringsfästet.

Hubbens kompakta storlek och hållbarhet gör den även perfekt att ta med sig. När du är ute och reser 
står den tåliga designen emot skador som kan uppstå vid resor eller turer mellan hemmet och 
kontoret.

Portarna på denna hubb är upprätta vilket är perfekt för IT-proffs eller personer som behöver koppla i 
och ur sina USB-enheter ofta. Det finns gott om plats att få tag i kontakterna och du behöver inte oroa 
dig över att stora kontakter ska ta upp för mycket plats och minska antalet tillgängliga portar.

Med extra USB 3.2 Gen 1-portar kan du öka produktiviteten och ansluta fler enheter till datorn eller 
helt enkelt slippa byta enheter anslutna till din portbegränsade bärbara dator. Hubben gör dina 
USB-portar mer lättillgängliga och kan enkelt utöka dina enheters räckvidd om den används som en 
mittpunkts-repeater.

ST7300U3M stöder de senaste USB 3.2 Gen 1-produkterna inklusive UASP-kapabla lagringsenheter. 
Denna högpresterande hubb ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gb per sekund med 
SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-teknik och är det perfekta tillbehöret för din stationära dator, bärbara 
dator, MacBook® eller UltraBook™.

Du kan även använda hubben med äldre tillägg och datorer, med stöd för USB 2.0- och 1.x-enheter 
och inga extra drivrutiner eller mjukvara behövs för installation.

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



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

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

• Anslut olika tillägg i hemmet eller på kontoret från en enda USB 3.2 Gen 1-anslutning

Funktioner

• Överför stora filer blixtsnabbt med stöd för genomströmning på upp till 5 Gbps

• Den upprätta portkonfigurationen gör det enkelt att ansluta, även med stora USB-kontakter

• Bakåtkompatibiliteten gör att du sparar pengar eftersom den går att använda med befintliga USB 
2.0- och 1.x-enheter

• Flexibla monteringsalternativ med det medföljande fästet för skrivbords- eller väggmontering

• Lätt att ta med på resan med ett kompakt och tåligt metallkabinett

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

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)

Chipset-ID ASMedia - ASM1074

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)

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

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

1 689 464 timmar

Kontakt(er)

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

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

Mjukvara

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

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Ledig USB 3.0-port

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

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström

7 - Anslutning via hubbport

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 12V DC

Inström 1.3 A

Utspänning 12V DC

Utström 3.0 A



Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 36

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

Formfaktor Skrivbord

Kabinettyp Aluminium

Kabellängd 48.0 in [1219 mm]

Produktlängd 4.3 in [11.0 cm]

Produktbredd 1.7 in [44.0 mm]

Produkthöjd 0.9 in [2.4 cm]

Produktvikt 4.7 oz [133.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 21.1 oz [599.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0-hub

1 - USB 3.0 A - B-kabel - 1 m



1 - Väggmonteringsfäste (med skruvar)

2 - Remsor med gummifötter

1 - Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)

1 - Instruktionsbok

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


