Dubbelskärms-, KVM-, USB 3.0-dockningsstation för två bärbara datorer
Produkt ID: USB3DDOCKFT
Den här TAA-kompatibla, KVM USB 3.0-dockningsstationen för två bärbara datorer fungerar som en
KVM-switch, och låter dig dela ditt tangentbord, video, och mus, samt överföra filer mellan dina
dockade bärbara datorer.
Anslut två bärbara datorer till den här dockan och dela dubbla skärmar, ett tangentbord, mus, och
kringutrustning. Den här KVM-dockningsstationen ger dig möjligheten att styra två bärbara datorer
samt dela två skärmar och flera tillbehör mellan varandra medan de är dockade. Dockningsstationens
funktioner:
• 2x skärmportar (DP och HDMI)*
• 5x USB 3.0-portar
• 1x Gigabit Ethernet-port
• 1x headsetport
<br />Istället för att överföra filer till molnet eller extern lagring kan du med dockningsstationen
överföra data mellan dina dockade bärbara datorer snabbt och säkert, med hjälp av Windows Easy
Transfer eller den inkluderade mjukvaran PCLinq. <small></small>
USB 3.0-dockans permanent påslagna snabbladdningsport ger dig möjligheten att ladda dina
surfplattor och andra mobila enheter, även om dina bärbara datorer inte är dockade.<small></small>
Den här USB-dockningsstationen ger dig möjligheten att ansluta en enda 4K-skärm istället för dubbla
skärmar. Ställ in din bärbara arbetsstation med dubbla skärmar (1 DisplayPort, 1 HDMI), eller, för
högre upplösningar, anslut antingen en enda HDMI eller 4K DisplayPort-skärm.
Maximala upplösningar*
*Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p
och 2560x1440p.
KVM-dockningsstationen, som är kompatibel med i princip alla dina bärbara datorer med Mac och
Windows® USB 3.0, inkluderar två USB 3.0-kablar för snabb installation och inkluderar en
lättåtkomstsknapp för att enkelt växla mellan bärbara datorer.
StarTech.coms dockningsstation för bärbara datorer erbjuder kostnadsbesparingar och snabbare
användning än en enda kabel. Den här USB 3.0-dockningsstationen omfattas av en 3-årsgaranti och
gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Klassrum
• Nätverks- och systemadministration
• Computer Labs

Funktioner
• Snabba på ditt arbetsflöde med fildelning mellan värddatorer
• Konfigurera enkelt med den inkluderade fildelningsmjukvaran och två USB 3.0-kablar
• Ladda dina enheter utan anslutning till en bärbar dator med hjälp av den ständigt påslagna
USB-snabbladdningsporten
• Styr upp till två bärbara värddatorer med hjälp av en arbetsstation med dubbla skärmar

Hårdvara
Garantipolicy

3 Years

4K-stöd

Ja

Snabbladdningsport(a Ja
r)
Skärmstöd

2

Busstyp

USB 3.0

Industristandarder

USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1

Chipset-ID

DisplayLink - DL-5900
VIA/VLI - VL812

Prestanda
Maximal
dataöverföringshastig
het

5 Gbps (USB 3.0)

Maximal digital
upplösning

3840 x 2160 @ 30 Hz (DisplayPort - enskild skärm)

2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

2560 x 1440 (HDMI - enskild skärm)

2048 x 1152 och 2048 x 1152 (DisplayPort och HDMI - två
skärmar)

Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är
3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och
2560x1440p.
Typ och hastighet

USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd

Ja

Kompatibla nätverk

10/100/1000 Mbps

Auto MDIX

Ja

Stöd för full-duplex

Ja

Kontakttyp(er)

DisplayPort (20-stifts)

Kontakt(er)

HDMI (19-stifts)
USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts)
USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
RJ-45
3.5 mm minijack (4-polig)
USB Type-B (9-stifts) USB 3.0
Plats för säkerhetslås
Mjukvara
OS-kompatibilitet

Windows® 7, 8, 8.1, 10<br/> macOS 10.8 - 10.12, 10.14 10.15<br/> Chrome OS™ v55+

System- och

Två USB-aktiverade datorer med en ledig USB 3.0 port på

Särskilda
anmärkningar/
krav

kabelkrav

varje dator (värd)

Obs.

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger hastigheter
på upp till 5 Gbps
Vid anslutning till en USB 2.0-värdport eller vid användning
av en USB 2.0-kabel för värdanslutning kan prestandan
begränsas (USB 3.0 värdkablar ingår)
En 4K-kompatibel skärm med DisplayPort krävs för att få
upplösningar på 4Kx2K
PCLinq kan användas av alla operativsystem som
dockningsstationer stöder. Windows Easy Transfer kan endast
användas i Windows 8.1, 8 och 7

Indikatorer
LED-indikatorer

Länk (grön)
Aktivitet (gul)

Ström
Power Source

AC-adapter medföljer

Inspänning

100 - 240 AC

Inström

1.5 A

Utspänning

5 DC

Utström

6.5 A

Polaritet på mittpol

Positiv

Kontakttyp

N

Strömförbrukning

32.5

Drifttemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Luftfuktighet

0~90 % RH

Färg

Svart & silver

Miljö

Utseende

Kabinettyp

Av plast

Produktlängd

10.6 in [27 cm]

Produktbredd

3.2 in [82 mm]

Produkthöjd

1.3 in [34 mm]

Produktvikt

13.2 oz [374 g]

Package Length

11.7 in [29.6 cm]

Package Width

6.4 in [16.2 cm]

Package Height

2.8 in [70 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

2.5 lb [1.1 kg]

Ingår i paketet

1 m USB 3.0 värdkablar

Förpackning

Vad det är i
lådan

universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
Instruktionsbok
Dockningsstation för bärbar dator

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

