Thunderbolt docking station voor laptops - inclusief TB kabel
Productcode: TBDOCKHDPBC

Het TBDOCKHDPBC Thunderbolt™ docking station biedt u één aansluitpunt voor uw werkstation thuis
of op kantoor, voor een flexibele installatie met geweldige snelheid. Het toevoegen van Thunderbolten HDMI-videouitgangen, Gigabit Ethernet, een USB 3.0 hub en 3,5 mm audiopoorten aan uw
Thunderbolt-laptop was nog nooit zo eenvoudig.
Werk nu nog sneller! Het Thunderbolt-dock vermindert de problemen bij de aansluiting van een
typisch laptop-werkstation doordat al uw randapparaten op het dock aangesloten kunnen blijven. U
bent binnen enkele seconden startklaar dankzij één aansluiting op uw laptop (bijv. MacBook Pro®,
MacBook Air® of Ultrabook™).
Direct aansluitbaar met de meegeleverde hoogwaardige 1 m Thunderbolt-kabel, wat u tijd en geld
bespaart.
Geniet van een nette en aanpasbare compacte werkruimte inclusief optionele standaard, zodat u uw
Thunderbolt-dock horizontaal of verticaal kunt plaatsen.
Sluit meer van uw USB-randapparaten aan via de geïntegreerde 3-poorts USB 3.0 controller. Externe
USB 3.0 harde schijven profiteren van de snelle respons en hogere datatransmissiesnelheden door
UASP. Oudere USB-randapparaten vormen ook geen probleem dankzij neerwaartse compatibiliteit
voor USB 2.0/1.1-apparaten.
Verhoog uw algehele systeemprestatie met een speciale controller voor onboard I/O handling,
waardoor u systeembronnen vrijmaakt. Met een datatransmissiesnelheid tot 10 Gbps ondersteunt de
Thunderbolt-technologie tegelijkertijd een scherm met hoge resolutie en krachtige data-apparaten via
één interface. Voor maximale connectiviteit kunt u daarnaast max. 6 apparaten (compatibel met
Thunderbolt 1 en 2) via een daisy chain aansluiten.
Breid uw schermen uit en verhoog uw productiviteit met de geïntegreerde schermuitgangen. Het dock
ondersteunt resoluties tot 1920x1080 (HDMI) en 2560x1440 (Thunderbolt/Mini DisplayPort) en biedt
diverse opties voor het toevoegen van externe HD-schermen.

Gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
NB: Bij gebruik als enkel scherm kunt u met het dock één HDMI-, DisplayPort- of Thunderbolt-scherm
aansluiten. De Thunderbolt™-interface op het dock is neerwaarts compatibel met Mini DisplayPort en
bij aansluiting op een DisplayPort-scherm kan één scherm worden toegevoegd omdat HDMI dan wordt
uitgeschakeld. Voor dubbele schermconfiguraties kunt u tegelijkertijd één HDMI-scherm en één
Thunderbolt-scherm aansluiten.
Bekijk meer

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Verander een voor Thunderbolt™ geschikte MacBook Pro®, MacBook Air®, laptop of Ultrabook™ in
een krachtig werkstation
• Sluit vele verschillende randapparaten thuis of op kantoor aan op een laptop, allemaal via één
Thunderbolt-aansluiting

Eigenschappen
• Mini DisplayPort of HDMI-video-uitgang
• Dubbele schermondersteuning bij gebruik van HDMI + Thunderbolt Display
• Gigabit Ethernet, Audio, 3 USB 3.0-poorten met UASP, inclusief 1 m Thunderbolt-kabel
• Ondersteunt Thunderbolt-datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps
• Inclusief optionele standaard voor horizontale of verticale (toren) stand
• Aansluiting mogelijk van max. 6 apparaten met een daisy chain
• Voorzien van een speciale controller voor onboard I/O handling

Hardware
Garantiebeleid

3 Years

4K ondersteuning

Nee

Snellaadpoort(en)

Nee

Ondersteunde
schermen

1

Bus type

ThunderBolt

Industriestandaarden

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Chipsetcode

Intel - CactusRidge_4C
Intel - WGI210AT
Fresco - FL1100EX
Parade - PS181
Parade - PS8339B
NXP - CBTL05023
Texas Instruments - PCM2912A

Prestaties
Maximale
overdrachtsnelheid

10 Gbps (Thunderbolt)
5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; full-duplex)

Maximale digitale
resoluties

2560x1440 (Thunderbolt)

Type en snelheid

Thunderbolt - 10 Gbit/s

1920x1080 (HDMI)

Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Auto MDIX

Ja

Full duplex
ondersteuning

Ja

Type connector(en)

Thunderbolt™ (20-polig)

Connector(en)

3,5 mm mini-jack (3 standen)
HDMI (19-polig)
RJ-45
USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software
Besturingssystemen

Windows® 10 (32-bits of 64-bits), 8 / 8.1 (32-bits of
64-bits), 7 (32-bits of 64-bits)
macOS 10.8.3 en later, 11.0 (getest tot 11.0)

Speciale
opmerkingen /
vereisten
Systeem- en
kabelvereisten

Beschikbare Thunderbolt-interface

LED-indicatoren

Power

Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

1.5 A

Uitgangsspanning

12V DC

Uitgangsstroom

5A

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

N

Bedrijfstemperatuur

5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Vochtigheid

5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart & Zilver

Type behuizing

Aluminium en kunststof

Kabellengte

39.4 in [100 cm]

Indicatoren

Voeding

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Lengte product

4.9 in [12.4 cm]

Breedte product

2.8 in [70 mm]

Hoogte product

7.4 in [18.9 cm]

Gewicht product

14.5 oz [411 g]

Package Length

6.7 in [17 cm]

Package Width

4.8 in [12.1 cm]

Package Height

8.1 in [20.5 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

2.9 lb [1.3 kg]

Meegeleverd

Thunderbolt docking station

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

1 m Thunderbolt-kabel
Standaard (met schroeven)
Rubberen voetjes
Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB
wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor
Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in
Australië en Nieuw-Zeeland.
Handleiding

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

