
USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Produkt ID: USB3DOCKH2DP

Den här dockningsstationen för tre skärmar förvandlar din bärbara dator med USB 3.0 till en 
fullfjädrad arbetsstation med två DisplayPort-utgångar och en HDMI-utgång. Den här dockan är 
dessutom, till skillnad från dockor som endast fungerar med specifika laptop-märken, universell, och 
fungerar med alla Mac och Windows-datorer med USB 3.0.

USB 3.0-dockningsstationen lägger till trippelskärmsstöd till din nya arbetsstation, med stödda 
upplösningar på upp till 4K (3840 x 2160) på en skärm och 2048 x 1152 på de andra två. Med fler 
skärmar, kombinerat med hög upplösning, maximerar dockan dina tillgängliga skärmar så att du kan 
komma åt flera program på en gång och skapa med en av skärmarna medan du använder den andra 
för referensmaterial. Du kan också använda din bärbara dator med totalt fyra skärmar, vilket gör det 
enkelt att hantera flera program på en gång och slippa besväret med att minimera och organisera 
fönster.

Dockningsstationen har 5 USB 3.0-portar för att stöda all din USB-kringutrustning. USB-porten vid 
sidan är en USB-snabbladdningsport (USB Battery Charging Specification 1.2), så att du kan ladda 
dina mobila enheter snabbare än från standard-USB-portar, med eller utan din bärbara dator ansluten 
till dockan. Dockan har också en GbE-port, ett headsetjack och separat 3,5 mm ljud- och 
mikrofonanslutningar, så att du kan ha alla anslutningar du behöver för att fortsätta vara produktiv.

TAA-kompatibla USB3DOCKH2DP täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratislivstidsgaranti på 
teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

       



         

  

Användning

• Använd tre skärmar för att arbeta med flera dokument samtidigt i kontorsprogram

• Fördela ditt skrivbord över fyra skärmar -- perfekt för regerings-, finans-, marknadsförings- och 
säljmiljöer

• Skapa en snabbt åtkopplingsbar arbetsstation som stöder dina befintliga HDMI- och 
DisplayPort-skärmar.

Funktioner

• DOCKNINGSSTATION FÖR TREDUBBLA SKÄRMAR: Med den här universella USB 
3.0-dockningsstationen för bärbara datorer kan användarna maximera sin skärmkapacitet med en 
tredubbel bildskärm (1 x HDMI och 2 x DP) eller två bildskärmar, vilket bidrar till att öka 
produktiviteten

• 4K ULTRA HD-UPPLÖSNINGAR: Få en verklighetstrogen bild till din bildskärm eller skärm med den 
här 4K USB-dockningsstationen som stöder upplösningar på upp till 3840x2160 på en av skärmarna 
samtidigt som den stöder 2048x1152 på de andra två skärmarna

• ANSLUT OCH LADDA DINA USB-TILLÄGG: Anslut upp till fem USB-enheter med den här USB 3.0 
DisplayPort- och HDMI-dockningsstationen. För ökad bekvämlighet kan du snabbt ladda dina 
USB-enheter med den integrerade USB-snabbladdningsporten

• SKAPA EN KRAFTFULL ARBETSSTATION: Förutom de fem USB-portarna har dockningsstationen med 
tre skärmar en GbE RJ45-port och ett headsetuttag samt en separat 3,5 mm ljud- och mikrofonport

• OS-KOMPATIBILITET: Den här USB-dockningsstationen fungerar med Windows, Mac och ChromeOS 
- Inkluderar 1x 1 m USB 3.0 Type-A till B-värdkabel - OBS: USB-C-värdar behöver en USB 3.0 
Type-C- till B-kabel eller en USB 3.0 Type-C-han- till Type-A-honadapter (ingår inte)

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

4K-stöd Ja

Snabbladdningsport(ar) Ja



Skärmstöd 3

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

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 VIA/VLI - VL812

Realtek - RTL8211F

DisplayLink DL5911

DisplayLink DL5915

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps (USB 3.0)

2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

Maximal digital 
upplösning

3840 x 2160 @ 30 Hz (DisplayPort Video 1 - enskild 
skärm) 

 

 2560 x 1600 (DisplayPort Video 3 - enskild skärm) 

 

 2560 x 1440 (HDMI - enskild skärm) 

 

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

 

 Se handboken för de upplösningar som stöds vid 
användningen av olika kombinationer skärmar (upp till 
tre externa skärmar).

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

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 2 - DisplayPort (20-stifts)

1 - HDMI (19-stifts)

1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbladdning)

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

1 - RJ-45

1 - 3.5 mm minijack (4-polig)

2 - 3.5 mm minijack (3-polig)

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

1 - Plats för säkerhetslås

Mjukvara

OS-kompatibilitet 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+

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav USB-aktiverad dator med en ledig USB 3.0 port

Obs. 4K upplösning stöds endast på DisplayPort Video 1 
porten. En 4K-kompatibel skärm med DisplayPort krävs 
för att få upplösningar på 4Kx2K

Prestandan kan begränsas vid anslutning till en USB 
2.0-värdport eller vid användning av en USB 
2.0-värdanslutningskabel (USB 3.0-värdkabel medföljer)

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger 
hastigheter på upp till 5 Gbps

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Länk (grön)



1 - Aktivitet (gul)

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 5V DC

Inström 1.5 A

Utspänning 5 DC

Utström 6.5 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp N

Strömförbrukning 32.5

Miljö

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

Utseende

Färg Svart & silver

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 10.6 in [27 cm]

Produktbredd 3.2 in [82 mm]

Produkthöjd 1.3 in [3.4 cm]

Produktvikt 13.3 oz [376 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.5 in [16.4 cm]

Package Width 11.7 in [29.6 cm]



Package Height 2.8 in [71 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.3 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - dockningsstation med tre skärmutgångar för bärbar 
dator

1 - 1m USB 3.0 värdkabel

1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

1 - Instruktionsbok

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


