
Reseadapter för bärbara datorer - VGA och GbE - USB 3.0

Produkt ID: USB31GEVG

USB31GEVG USB 3.0 mini dockningsstationen för bärbara datorer låter dig skapa en mobil 
arbetsstation genom att lägga till VGA- och Gigabit Ethernet-anslutningsportar till din Ultrabook™ eller 
bärbara dator genom en enda USB 3.0-värd - en resevänlig lösning som ger dig två anslutningsportar 
som inte alltid finns på moderna bärbara datorer.

Denna lätta mini dockningsstation är idealisk för mobila miljöer med en inbyggd kabel och inget behov 
av extern strömadapter. Dessutom får mini dockningsstationen enkelt plats i resväskan med en 
kompakt och bärbar design. När du är ute och reser är USB31GEVG det ultimata tillbehöret till den 
bärbara datorn eftersom du slipper ta med dig flera adaptrar genom att samla två viktiga 
anslutningsportar i en praktisk enhet.

Det har aldrig varit enklare att lägga till en extern skärm, projektor eller TV till din bärbara eller 
stationära dator! Den multifunktionella mini dockningsstationen utnyttjar USB 3.0-gränssnittets höga 
bandbredd (5 Gbps) för att fungera som ett externt grafikkort med VGA-utgång och stöd för 
upplösningar på upp till 2048x1152 (QWXGA). Mini dockningsstationen är en mångsidig lösning som 
låter dig förvandla en arbetsplats till en bärbar arbetsstation med flera användare och har en inbyggd 
RJ45-port som ger dig trådad Gigabit-bandbredd och snabbare nätverksanslutningar i miljöer där en 
vanlig WiFi-anslutning är opålitlig eller inte tillgänglig.

För att spara tid är installationen sömlös och problemfri. Den bärbara dockningsstationen laddar 
automatiskt ned de senaste drivrutinerna när den är ansluten till ett Windows®-system med en aktiv 
nätverksanslutning.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

         

 

Användning

• Arbeta enkelt från din Ultrabook eller bärbara dator när du är ute och reser genom att lägga till 
viktiga anslutningsmöjligheter

• Använd din Ultrabook eller bärbara dator som en arbetsstation med flera skärmar, genom stöd för 
extern skärm, och kör flera program på olika skärmar

• Anslut din VGA-utrustade projektor och visa multimedia i hemmet eller engagerande presentationer i 
styrelserummet

• Lägg till en extra skärm samt trådad Gigabit-nätverksåtkomst till din smala bärbara dator

• Anslut din bärbara dator till ett trådat Gigabit-nätverk när det inte finns WiFi-anslutningar, som till 
exempel i klassrum och på kontor

Funktioner

• VGA-utgång och en nätverksport på 10/100/1000 Mbps genom en enda USB 3.0-anslutning

• Kompakt och lätt - två anslutningsmöjligheter i ett resevänligt hölje designat för maximal bärbarhet

• USB-bussdriven med inbyggd USB 3.0-kabel - Ingen extern strömadapter behövs

• Problemfri installation - I Windows®-system laddas de senaste drivrutinerna ned automatiskt vid en 
aktiv nätverksanslutning

• Gigabit Ethernet RJ45-port - Kompatibel med IEEE 802.3, 802.3u och 802.3ab (10BASE-T, 
100BASE-TX och 1000BASE-T)

• SuperSpeed USB 3.0-gränssnitt (5 Gbps), bakåtkompatibel med USB 2.0

• Stöd för upplösningar på upp till 2048x1152 (QWXGA)

• Välj mellan skärminställningarna Speglad, Utökad och Primär



Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

4K-stöd Nej

Snabbladdningsport(ar) Nej

Skärmstöd 1

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 

USB 3.0 - Hubbport stöder bakåtkompatibilitet med USB 
2.0/1.1

Chipset-ID DisplayLink - DL-3700

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

Maximal analog 
upplösning

2048x1152 (VGA)

Lower resolutions are also supported.

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Ja

Stöd för full-duplex Ja

Allmänna 
specifikationer

This USB video adapter uses a DisplayLink family 
chipset. If you’re connecting this device to a computer 
along with additional USB video adapters or docking 
stations, please avoid using devices with a Trigger or 
Fresco family chipset.

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

1 - RJ-45



Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.6 to 10.13.3, 11.0, 12.0, 13.0

Chrome OS v55+

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav USB-kapabelt datorsystem med tillgänglig USB 3.0-port

Obs. Utökade bildskärmar stöds för närvarande endast med 
DisplayLink-baserade produkter på macOS 10.11 till 
10.13.3. Detta kan komma att ändras i framtida 
versioner.

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Länk

1 - Aktivitet

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfuktighet 10-90% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 4.4 in [111 mm]

Produktlängd 2.6 in [65 mm]

Produktbredd 2.6 in [65 mm]

Produkthöjd 0.7 in [1.9 cm]

Produktvikt 1.7 oz [48 g]



Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.9 in [17.4 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Fraktvikt (förpackning) 5.9 oz [166 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Mini USB 3.0-dockningsstationsadapter

1 - Drivrutin CD

1 - Instruktionsbok

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


