Dual-monitor USB 3.0 docking station met DVI en verticale standaard
Productcode: USB3SDOCKDD

Dit dual-monitor USB 3.0 docking station verandert uw laptop in een dual-monitor werkstation met
flexibele installatieopties.
Het dual-DVI dock voegt dual-monitor ondersteuning toe aan uw werkstation, met resoluties tot
2048x1152. Met meer schermen kunt u tegelijkertijd meerdere applicaties openen en op één scherm
referentiemateriaal bekijken, terwijl u op het andere scherm een bestand maakt. Om te garanderen
dat het USB 3.0 dock diverse schermen ondersteunt, worden twee schermadapters (DVI naar VGA en
DVI naar HDMI) meegeleverd.
Verander uw laptop in een werkstation dat al uw randapparaten ondersteunt. Dit docking station heeft
vijf USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) poorten. De twee USB poorten aan de voorkant zijn USB snellaadpoorten
(USB Batterijoplaadspecificatie 1.2). Deze poorten laden uw mobiele apparaten sneller op dan
standaard USB poorten, ongeacht of uw laptop al of 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 benodigde verbindingen.
U kunt waardevolle bureauruimte vrijmaken door het dock verticaal op uw bureaublad te plaatsen in
de meegeleverde (optionele) standaard.
De USB3SDOCKDD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Gebruik twee schermen op kantoor om tegelijkertijd met meerdere documenten te werken
• Bekijk meerdere schermen in één oogopslag in financiële of investeringsbedrijven
• Maak een snel aansluitbaar werkstation dat uw bestaande HDMI, VGA en DVI schermen ondersteunt

Eigenschappen
• Dock uw met USB 3.0 uitgevoerde Windows laptop met ondersteuning voor diverse dual-monitor
configuraties met behulp van de meegeleverde videoadapters
• Sluit uw USB apparaten aan en laad deze op met 5x USB 3.0 poorten, inclusief twee USB
snellaadpoorten
• Bespaar ruimte op uw bureau door het dock verticaal te plaatsen in de meegeleverde dock
standaard
• Voeg een vaste netwerkverbinding en audioapparaten toe via de gigabit Ethernet RJ-45 poort en
headset jack plus aparte 3,5 mm audio- en microfoonpoorten

Hardware
Garantiebeleid

3 Years

4K ondersteuning

Nee

Snellaadpoort(en)

Ja

Ondersteunde
schermen

2

Bus type

USB 3.0

Industriestandaarden

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
USB 3.0 - hubpoorten ondersteunen USB 2.0/1.1 neerwaartse
compatibiliteit

Chipsetcode

DisplayLink - DL-3900
Genesys Logic - GL3520, VIA/VLI - VL817

Prestaties
Maximale
overdrachtsnelheid

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

Maximale analoge
resoluties

2048x1152 (VGA)

Maximale digitale
resoluties

2048x1152 (Dual-Link DVI/HDMI)

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

Type connector(en)

DVI-D (25-polig)

Connector(en)

DVI-I (29-polig)
USB 3.0 A (snelladen; 9-polig)
USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
RJ-45
3,5 mm mini-jack (4 standen)
USB Type-B (9-polig) USB 3.0
Software
Besturingssystemen

Windows® XP SP3 (32-bits), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0 <br/>Chrome OS™
v55+

Speciale
opmerkingen /
vereisten
Systeem- en
kabelvereisten

USB 3.0 poortinterface en USB 3.0 kabel om het laptop
docking station op een hostcomputer aan te sluiten (USB 3.0
hostkabel meegeleverd)

Notitie

Inclusief HDMI- en VGA-adapters <br/> VGA-adapter kan
alleen worden gebruikt voor de (29-polige) DVI-I-poort <br/>
De DVI-I connector ondersteunt DVI-I signalering (digitaal en

analoog)
Dit USB docking station is niet bedoeld voor grafisch
intensieve toepassingen, zoals gaming
Indicatoren
LED-indicatoren

Power

Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

0.8 A

Uitgangsspanning

12V DC

Uitgangsstroom

2A

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

H

Vermogensopname

24W

Bedrijfstemperatuur

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid

5% - 85% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart & Zilver

Type behuizing

Aluminium en kunststof

Kabellengte

39.4 in [100 cm]

Lengte product

3.3 in [83.0 mm]

Breedte product

0.9 in [23.0 mm]

Hoogte product

7.0 in [17.8 cm]

Voeding

Gebruiksomge
ving

Fysieke
eigenschappen

Gewicht product

10.1 oz [285.0 g]

Package Length

7.3 in [18.6 cm]

Package Width

10.0 in [25.5 cm]

Package Height

3.7 in [95.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

2.2 lb [1.0 kg]

Meegeleverd

USB 3.0 laptop docking station

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

1 m USB 3.0-kabel
rubberen voetjes
standaard
Standaardschroeven
Schroevendraaier
DVI naar VGA adapter
DVI-naar-HDMI-adapter
universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
Driver-CD
handleiding

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

