
Triple Monitor USB 3.0 Docking Station met 2x 4K DisplayPort & HDMI - 5 Port USB-A 
Hub (1x Fast-Charge), 3.5mm Audio, GbE - USB Type A Universeel Laptop Dock voor 
MacOS / Windows

Productcode: USB3DOCKH2DP

Dit triple-monitor docking station verandert uw USB 3.0 laptop in een volledig werkstation met twee 
DisplayPort uitgangen en een HDMI uitgang. En, in tegenstelling tot sommige docks die alleen met 
specifieke laptopmerken werken, is dit dock universeel en werkt dus met elke Mac en Windows 
computer met USB 3.0.

Het USB 3.0 docking station voegt triple-monitor ondersteuning toe aan uw werkplek, met resoluties 
tot 4K (3840 x 2160p) op één scherm en 2048x1152 op de andere twee. Met meer schermen, 
gecombineerd met hoge resolutie, maximaliseert het dock uw schermruimte zodat u tegelijkertijd 
meerdere applicaties kunt openen en op één scherm een bestand kunt maken, terwijl u op het andere 
scherm referentiemateriaal beschikbaar hebt. Ook kunt u uw laptopscherm gebruiken voor in totaal 
vier schermen, waardoor u tegelijkertijd diverse programma's kunt beheren en niet meer constant 
schermen hoeft te minimaliseren of te verplaatsen.

Ter ondersteuning van al uw USB randapparaten heeft het docking station vijf USB 3.0 poorten. De 
USB poort aan de zijkant is een USB snellaadpoort (USB batterijoplaadspecificatie 1.2), zodat u uw 
mobiele apparaten sneller kunt opladen dan met standaard USB poorten, ongeacht of uw laptop al dan 
niet op het dock is aangesloten. Het dock heeft ook een GbE poort, headset jack en aparte 3,5 mm 
audio- en microfoonpoorten, zodat u beschikt over alle verbindingen die u nodig hebt om productief te 
blijven.

De TAA-compatibele USB3DOCKH2DP wordt gedekt door een garantie van 3 jaar en een gratis 
levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



       

         

  

Toepassingen

• Gebruik drie schermen op kantoor om tegelijkertijd met meerdere documenten te werken

• Bekijk meerdere schermen in één oogopslag in financiële of investeringsbedrijven

• Creëer een snel aansluitbaar werkstation dat uw bestaande HDMI en DisplayPort schermen 
ondersteunt

Eigenschappen

• TRIPLE DISPLAY DOCKING STATION: Met dit universele USB 3.0 laptopdock kunnen gebruikers hun 
schermcapaciteiten maximaliseren met een triple monitor (1 x HDMI en 2 x DP) of dual-monitor setup, 
wat de productiviteit aanzienlijk zal verhogen

• 4K ULTRA HD RESOLUTIES: Breng een natuurgetrouw beeld op uw monitor of scherm met dit 4K 
USB-dockingstation dat resoluties tot 3840x2160 kan ondersteunen op een van de displays en 
2048x1152 op de twee overige

• USB-RANDAPPARATUUR AANSLUITEN EN OPLADEN: Sluit tot vijf USB-apparaten aan met dit USB 
3.0 DisplayPort & HDMI dockingstation - Voor extra gemak kunt u uw USB-apparaten snel opladen 
met de ingebouwde USB-snellaadpoort

• BOUW EEN KRACHTIG WORKSTATION: Naast de vijf USB-poorten beschikt het triple display docking 
station over een GbE RJ45-poort en headset-aansluiting plus een aparte 3,5 mm audio- en 
microfoonpoort

• OS COMPATIBILITEIT: Ondersteunt Windows, Mac en ChromeOS - Inclusief 1m USB 3.0 Type-A naar 
B-hostkabel - OPMERKING: USB-C hosts hebben een USB 3.0 Type-C naar B kabel of USB 3.0 Type-C 
male naar Type-A female adapter nodig (niet meegeleverd)

Hardware

Garantiebeleid 3 Years



4K ondersteuning Ja

Snellaadpoort(en) Ja

Ondersteunde 
schermen

3

Bus type USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Industriestandaarden USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 

 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 

 USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1

Chipsetcode VIA/VLI - VL812

Realtek - RTL8211F

DisplayLink DL5911

DisplayLink DL5915

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

5 Gbps (USB 3.0)

2 Gbps (Ethernet; full-duplex)

Maximale digitale 
resoluties

3840 x 2160 bij 30 Hz (DisplayPort Video 1 - één 
scherm) 

 

 2560 x 1600 (DisplayPort Video 3 - één scherm) 

 

 2560 x 1440 (HDMI - één scherm) 

 

 Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als 
bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) 
is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p 
ondersteund. 

 

 Raadpleeg de handleiding voor ondersteunde resoluties 
bij andere schermcombinaties (tot drie externe 
schermen).

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s



UASP ondersteuning Ja

Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Ja

Full duplex 
ondersteuning

Ja

Connector(en)

Type connector(en) 2 - DisplayPort (20-polig)

1 - HDMI (19-polig)

1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge)

4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - RJ-45

1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen)

2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - Sleuf voor beveiligingsslot

Software

Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Chrome OS™ v55+

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Computer met een beschikbare USB 3.0 poort

Notitie 4K resolutie wordt alleen ondersteund op de DisplayPort 
Video 1 poort. Een voor 4K geschikt DisplayPort-scherm 
is vereist voor 4Kx2K resoluties

Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik 
van een USB 2.0 hostverbindingskabel, kan de prestatie 
beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd)



USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze 
connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Verbinding (groen)

1 - Activiteit (geel)

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 5V DC

Ingangsstroom 1.5 A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 6.5 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype N

Vermogensopname 32.5

Gebruiksomgeving

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

Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & Zilver

Type behuizing Kunststof

Lengte product 10.6 in [27 cm]

Breedte product 3.2 in [82 mm]

Hoogte product 1.3 in [3.4 cm]

Gewicht product 13.3 oz [376 g]



Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.5 in [16.4 cm]

Package Width 11.7 in [29.6 cm]

Package Height 2.8 in [71 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.3 lb [1.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - laptop docking station met drie videopoorten

1 - 1m USB 3.0 hostkabel

1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU)

1 - handleiding

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


