
Rese-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0, VGA

Produkt ID: USB3SMDOCKV

Denna rese-dockningsstation låter dig göra om din bärbara dator till en mobil arbetsstation. Den är en 
resevänlig lösning som hjälper dig ansluta extra enheter till en dator även när du är i farten.

Med en lätt design får denna kompakta dockningsstation för bärbara datorer enkelt plats i väskan. Nu 
slipper du ta med dig flera adaptrar genom att samla tre viktiga anslutningsportar i en praktisk enhet.

Dessutom passar den bärbara dockningsstationen din Ultrabook™ med ett estetiskt matchande hölje i 
svart och silver.

Du kan enkelt ansluta en VGA-skärm som en andra skärm med den inbyggda USB 3.0-värdkabeln 
med utökad längd (53 cm) som ger extra avståndsflexibilitet.

Den mångsidiga dockningsstationen lägger också till Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port till din 
bärbara dator så att du kan få en arbetsstation med flera funktioner när du är i farten. Dessutom 
behöver du inte offra en av datorns USB-portar.

För att spara tid är installationen sömlös och problemfri. Rese-dockningsstationen laddar automatiskt 
ned de senaste drivrutinerna när den är ansluten till ett Windows®-system med en aktiv 
nätverksanslutning.

Den universella rese-dockningsstationen för bärbara datorer fungerar med nästan vilket USB 
3.0-kapabelt system som helst. Den är dessutom USB-driven så att du kan komma igång utan att 
behöva leta efter ett ledigt eluttag.

USB3SMDOCKV täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

         

 

Användning

• Arbeta enkelt från din Ultrabook eller bärbara dator när du är ute och reser genom att lägga till 
viktiga anslutningsmöjligheter

• Använd din bärbara dator som en arbetsstation med flera skärmar genom stöd för extern skärm

• Anslut till din VGA-utrustade projektor och visa multimediainnehåll i styrelserum

• Anslut din bärbara dator till ett trådat Gigabit-nätverk när det inte finns WiFi-anslutningar, som till 
exempel i klassrum, på kontor eller på hotell

Funktioner

• VGA-video, USB 3.0-hubbport och GbE genom en enda USB 3.0-kabel

• Kompakt och lätt för maximal bärbarhet - flera anslutningsalternativ i ett resevänligt hölje

• Inbyggd USB 3.0-kabel med utökad längd för bekvämlighet och flexibelt avstånd

• USB-bussdriven - Ingen extern strömadapter behövs (valfri extra USB-strömkabel medföljer)

• Problemfri installation - I Windows-system laddas de senaste drivrutinerna ned automatiskt vid en 
aktiv nätverksanslutning

• Kompatibel med IEEE 802.3, 802.3u och 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, och 1000BASE-T)

• SuperSpeed USB 3.0-gränssnitt (5 Gbps), bakåtkompatibel med USB 2.0

• Stöd för upplösningar på upp till 2048x1152 (QWXGA)

• Välj mellan skärminställningarna Speglad, Utökad och Primär

Hårdvara



Garantipolicy 3 Years

4K-stöd Nej

Snabbladdningsport(ar) Nej

Skärmstöd 1

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 

USB 3.0 - Hubbport stöder bakåtkompatibilitet med USB 
2.0/1.1

Chipset-ID DisplayLink - DL-3700

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

Maximal analog 
upplösning

2048x1152 (VGA)

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

1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

1 - RJ-45

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

1 - USB Micro-B (5-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11



macOS 10.6 to 10.12, 11.0, 12.0, 13.0

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav USB-kapabelt datorsystem med tillgänglig USB 3.0-port

Obs. Micro USB-port (extra strömingång) 

Vid behov kan den medföljande USB-strömkabeln 
anslutas för att dra extra ström från värddatorn för att 
strömförse alla utgångar samtidigt

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström

1 - Länk/aktivitet

1 - Länk

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Luftfuktighet 5~85 % RH

Utseende

Färg Svart & silver

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 21.0 in [534 mm]

Produktlängd 4.2 in [10.6 cm]

Produktbredd 2.7 in [68 mm]

Produkthöjd 1.0 in [2.5 cm]

Produktvikt 4.4 oz [126 g]

Förpackning



Förpackningsantal 1

Package Length 5.7 in [14.4 cm]

Package Width 8.1 in [20.7 cm]

Package Height 1.9 in [47 mm]

Fraktvikt (förpackning) 9.2 oz [260 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0-minidockningsstation

1 - USB-strömkabel

1 - Drivrutin CD

1 - Instruktionsbok

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


