Reis docking station voor laptops - HDMI of VGA - USB 3.0
Productcode: USB3SMDOCKHV

Met het docking station voor onderweg verandert u uw laptop of Ultrabook™ in een mobiel
werkstation. Het voegt een HDMI®- of VGA-video-uitgang, een USB 3.0 hubpoort en een gigabit
Ethernet RJ45-poort toe, via slechts één USB 3.0 hostverbinding. Met het reisvriendelijke dock kunt de
poortbeperkingen van moderne mobiele computers oplossen, waardoor het ideaal is voor uw laptop,
Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 of Surface Book.
Daardoor hoeft u geen meerdere adapters meer mee te nemen. Door vier essentiële aansluitpoorten
te veranderen in één comfortabel apparaat, is het reisdock de perfecte laptopaccessoire. Het heeft een
lichtgewicht, compact design dat prima in uw reistas past inclusief een geïntegreerde
hostverbindingskabel die netjes in de behuizing van het docking station kan worden opgeborgen.
Het docking station voor onderweg is een veelzijdige oplossing voor het aansluiten van een extra
scherm op uw laptop, is voorzien van een HDMI video-uitgang met audio, of VGA video-uitgang,
waardoor u twee populaire interfaces heeft voor de aansluiting van een tv, projector of monitor als
een tweede scherm, met ondersteuning van resoluties tot 2048x1152 (QWXGA). Met behulp van de
USB 3.0 interface met hoge bandbreedte (5 Gbps) voor een flexibele video-uitgang, een USB 3.0
hub-poort en gigabit Ethernet kunt u nu onderweg snel een multifunctioneel werkstation creëren,
zonder een van uw USB-laptoppoorten te moeten opofferen.
De installatie is snel en probleemloos; het docking station voor onderweg downloadt automatisch het
meest recente stuurprogramma als het wordt aangesloten op een Windows® -systeem met een
actieve netwerkverbinding.
De USB3SMDOCKHV wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Werk gemakkelijk vanaf uw Ultrabook of laptop als u niet op kantoor of op reis bent door essentiële
connectiviteitsopties toe te voegen
• Sluit uw laptop aan op een vast gigabit-netwerk in situaties waar geen wifi-verbinding aanwezig is
zoals in klaslokalen, kantoren en hotels
• Gebruik uw Ultrabook of laptop als een werkstation met meerdere schermen, via externe
schermondersteuning en gebruik meerdere applicaties op verschillende schermen
• Sluit uw HDMI- of VGA-projector aan en toon multimediacontent thuis of tijdens presentaties in
vergaderruimtes
• Gebruik een tv met HDMI-poort in een hotelkamer als tweede scherm als u op reis bent
• Voeg een extra scherm en toegang tot een vast gigabit-netwerk toe aan uw slanke laptop, en blijf
uw USB 3.0-poort gebruiken voor andere verbindingen

Eigenschappen
• HDMI® of VGA video-uitgang, USB 3.0 hub-poort en GbE via slechts één USB 3.0-verbinding
• Compact en licht - meerdere aansluitingen in een reisvriendelijke behuizing ontworpen voor
maximale mobiliteit
• Geïntegreerde USB 3.0-kabel, die netjes kan worden opgeborgen als u deze niet nodig hebt
• USB-busvoeding - geen externe voedingsadapter vereist
• Probleemloze installatie - De meest recente stuurprogramma's worden automatisch gedownload naar
Windows®-systemen als een actieve netwerkverbinding aanwezig is
• Gigabit Ethernet RJ45-poort - compatibel met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab (10BASE-T,
100BASE-TX en 1000BASE-T)
• SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0
• Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm
• Ondersteunt resoluties tot 2048x1152 (QWXGA)
• Compatibel met USB uitgevoerde Mac en Windows laptops of Windows tablets zoals de Microsoft
Surface Pro 4 en Surface Book

Hardware

Garantiebeleid

3 Years

4K ondersteuning

Nee

Snellaadpoort(en)

Nee

Ondersteunde
schermen

1

Bus type

USB 3.0

Industriestandaarden

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 hub-poort is neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1

Chipsetcode

DisplayLink - DL-3700

Maximale
overdrachtsnelheid

5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; full-duplex)

Maximale analoge
resoluties

2048x1152 (VGA)

Maximale digitale
resoluties

2048x1152 (HDMI)<br/> Lagere resoluties worden ook
ondersteund.

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)

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

Prestaties

Lower resolutions are also supported.

Connector(en)

HDMI (19-polig)
VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
RJ-45

USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software
Besturingssystemen

Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14

Speciale
opmerkingen /
vereisten
Systeem- en
kabelvereisten

USB-computersysteem met beschikbare USB 3.0 poort

Notitie

Tegelijkertijd kan slechts één video-uitgang worden gebruikt,
HDMI® of VGA. Als een scherm tegelijkertijd op elke
video-uitgangspoort wordt aangesloten, heeft de
HDMI®-poort de hoogste prioriteit
Stuurprogramma's voor Mac-besturingssystemen zijn niet
automatisch geïnstalleerd. Zie onder Ondersteuning voor het
downloaden van stuurprogramma's.

Indicatoren
LED-indicatoren

Verbinding (groen)
Activiteit (geel)

Voeding
Inclusief
voedingsadapter

Gevoed via USB

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Vochtigheid

90% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Kabellengte

3.7 in [93 mm]

Gebruiksomge
ving

Fysieke
eigenschappen

Lengte product

4.9 in [12.5 cm]

Breedte product

2.2 in [55 mm]

Hoogte product

0.7 in [17 mm]

Gewicht product

2.9 oz [82 g]

Package Length

5.6 in [14.3 cm]

Package Width

6.6 in [16.7 cm]

Package Height

1.7 in [43 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

6.8 oz [192 g]

Meegeleverd

USB 3.0 mini docking station

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

Driver-CD
Handleiding

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

