7-poorts USB-oplaadstation (5 x 1 A, 2 x 2 A) - standalone multiport USB-lader
Productcode: ST7CU35122

Met dit USB-oplaadstation kunt u een extern, speciaal multiport oplaadstation installeren voor uw
tablets, smartphones en andere mobiele apparaten.
Dit station is een standalone apparaat met 5 x 1 A en 2 x 2 A USB-oplaadpoorten, waardoor u
meerdere apparaten kunt opladen. Het oplaadstation biedt het snelst mogelijke uitgangsvermogen dat
nodig is voor elk aangesloten apparaat. Denk eraan dat sommige apparaten niet het volledige 1A of
2A vermogen gebruiken, waardoor tegelijkertijd meerdere apparaten kunnen worden aangesloten en
opgeladen.
De lader ondersteunt ook USB-batterijlaadspecificatie 1.2 en is dus gegarandeerd compatibel met een
breed scala aan mobiele apparaten waaronder de Apple iPhone en iPad, de Microsoft® Surface™
tablet, de Samsung Galaxy Tab™, Android™ apparaten en nog veel meer.
Het oplaadstation is de ideale oplossing voor het opladen van uw mobiele apparaten in
vergaderruimtes, conferentieruimtes of lobby's. Het geeft u en uw collega's essentiële toegang tot
oplaadpunten wanneer u die het meest nodig heeft. Bovendien is het opladen van uw USB-apparaten
met één multiport USB-lader een energiezuinigere oplossing, waardoor u niet meer meerdere
wandcontacten of contactdozen nodig hebt en zo dus waardevolle ruimte bespaart.
De compacte, metalen behuizing is extreem duurzaam en biedt eenvoudige bediening, meteen
geïntegreerde aan/uit-knop die alle poorten in- en uitschakelt.
Deze hub is de perfecte accessoire voor een laptop of desktop werkstation, dankzij de robuuste
metalen behuizing die de dagelijkse gebruiksslijtage kan weerstaan.
Met de meegeleverde muurbeugel kunt u de hub bevestigen aan een oppervlak zoals een bureau of
wand.
De ST7CU35122 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Voor gebruik in IT-helpdesks of testbankomgevingen voor het opladen van meerdere tablets,
smartphones of andere USB-apparaten
• Installeer een USB-oplaadstation thuis voor het gehele gezin
• Kan worden geïnstalleerd op plaatsen waar USB-A poorten stevig aan een oppervlak, zoals een wand
of onder een bureau, moeten worden bevestigd

Eigenschappen
• Laad meerdere apparaten op met speciale oplaadpoorten - 5 x 1 A, 2 x 2 A
• Bespaar ruimte en wandcontacten met één oplaadstation
• Ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie 1.2, inclusief Apple® en Samsung Galaxy™ apparaten
• Inclusief universele voedingsadapter
• Geïntegreerde fysieke aan/uit-knop
• Compacte, metalen behuizing
• Geen pc-aansluiting vereist
• Inclusief steun voor montage aan een oppervlak of wand

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Poorten

7

Industriestandaarden

USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2

Type connector(en)

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Connector(en)

Speciale
opmerkingen /

vereisten
Notitie

De ST7CU35122 ondersteunt maximaal 36 W, waardoor
u op elk gewenst moment tot vier hoogvermogen
apparaten kunt aansluiten en opladen (2x 1 A en 2x 2
A).

LED-indicatoren

Power

Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

1.5 A

Uitgangsspanning

12V DC

Uitgangsstroom

3A

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

M

Vermogensopname

36

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

Kleur

Zwart

Type behuizing

Aluminium

Lengte product

4.3 in [11.0 cm]

Breedte product

1.8 in [45.0 mm]

Hoogte product

0.9 in [24.0 mm]

Gewicht product

4.4 oz [126.0 g]

Indicatoren

Voeding

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie
Verpakkingsaantal

1

Package Length

6.6 in [16.7 cm]

Package Width

4.1 in [10.5 cm]

Package Height

3.5 in [88.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

19.2 oz [545.0 g]

Meegeleverd

USB-oplaadstation

Wat wordt er
meegeleverd

Wandmontagesteun (met schroeven)
Rubberen voetjes
Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)
Handleiding

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

