
7-port laddningsstation för USB-enheter

Produkt ID: ST7CU35122

Med denna USB-laddningsstation kan du konfigurera en extern, dedikerad multiportstation för 
laddning av tabletter, smartphones och andra mobila enheter.

Denna station är en fristående enhet som ger 5x 1 A och 2x 2 A USB-laddningsportar och låter dig 
ladda flera enheter. Laddningsstationen ger snabbast möjliga strömutmatning för varje ansluten 
enhet. Observera att vissa enheter inte drar hela 1A eller 2A ström, vilket gör att flera enheter kan 
anslutas och laddas samtidigt.

Laddaren stöder också USB Battery Charging Specification 1.2, en garanti för kompatibilitet med ett 
brett utbud av mobila enheter, inklusive Apple iPhone och iPad, Microsoft® Surface ™ surfplatta, 
Samsung Galaxy Tab ™, Android ™ -enheter m.m.

Laddningsstationen är en idealisk laddningslösning för dina mobila enheter under möten i styrelserum, 
konferensrum eller lobbyer. Den ger dig och dina kollegor livsviktig laddningsmöjlighet när det behövs 
som mest. Om du samlar alla dina USB-enheter till en enda USB-laddare med flera portar får du 
dessutom en mer energieffektiv lösning som tar mindre plats och så slipper du behovet av flera 
eluttag eller grenuttag.

Det kompakta metallhöljet är extremt hållbart och är enkelt att använda med hjälp av en inbyggd 
på/av-knapp som stänger av och på alla portarna.

Hubben är det perfekta tillbehöret för bärbara eller stationära datorer och har ett robust metallhölje 
för att hänga med i den dagliga ruljansen.

Montera enkelt på vägg eller skrivbord med den medföljande vägghållaren.

StarTech.coms ST7CU35122 täcks av en 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

• Använd i IT-support- eller tech bench-miljöer för att ladda flera surfplattor, smarttelefoner eller 
andra USB-enheter

• Skapa en USB-laddningsstation i hemmet för hela familjen

• Installation på platser där en USB-A-portar måste monteras säkert på en yta, som t.ex. en vägg 
eller på ett skrivbord

Funktioner

• Ladda flera enheter med dedikerade laddningsportar - 5 x 1A, 2 x 2A

• Ta upp mindre utrymme och använd färre eluttag med en samlad laddningsstation

• Stöder USB Battery Charging Specification 1.2, inklusive Apple®- och Samsung Galaxy™-enheter

• Universell strömadapter medföljer

• Kompakt metallhölje

• Inbyggd av/på-knapp

• Ingen PC-anslutning behövs

• Fästen för yt- eller väggmontering medföljer

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 7

Industristandarder USB Battery Charging Specification Rev. 1.2

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 7 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)



Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. ST7CU35122 stöder högst 36 watt vilket gör det möjligt 
att ansluta och ladda upp till fyra högdrivna enheter (2x 
1A och 2x 2A).

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 1.5 A

Utspänning 12V DC

Utström 3 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

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 4.3 in [11.0 cm]

Produktbredd 1.8 in [4.5 cm]

Produkthöjd 0.9 in [2.4 cm]

Produktvikt 4.4 oz [126.0 g]



Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.6 in [16.7 cm]

Package Width 4.1 in [10.5 cm]

Package Height 3.5 in [8.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.2 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-laddningsstation

1 - Väggmonteringsfäste (med skruvar)

4 - Gummifötter

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

1 - Instruktionsbok

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


