USB 3.0 Mini Dock - Dual Monitor USB-A Docking Station met DisplayPort 4K 60Hz
Video & Gigabit Ethernet - 30cm Kabel - USB 3.1 Gen 1 Type-A Laptop Travel Adapter
Productcode: USBA2DPGB

Met dit USB naar dual DisplayPort mini dock kunt u uw USB 3.0 laptop aansluiten op twee 4K 60 Hz
schermen en gigabit LAN, zodat u snel productiever kunt werken met twee schermen en een
netwerkverbinding kunt gebruiken.
De dual DisplayPort adapter voegt twee DP video-uitgangen toe aan uw USB laptop, met
ondersteuning van resoluties tot 4K. Werken op twee schermen verhoogt uw productiviteit omdat u
over meer schermruimte beschikt U kunt tegelijkertijd meerdere applicaties openen en op één scherm
referentiemateriaal bekijken, terwijl u op het andere scherm een bestand maakt.
Moderne laptops hebben meestal geen Ethernet poorten en vaste netwerken zijn minder veilig en
minder betrouwbaar dan een vaste verbinding. Met de GbE poort op dit draagbaar docking station met
een Ethernet adapter hebt u toegang tot vaste LAN's, zelfs als uw USB 3.0 laptop geen Ethernet poort
heeft.
Het dock is compact en perfect voor zakelijke professionals die draagbare kantoorbureauaccessoires
nodig hebben, tijdens reizen of bij gebruik van flexplekken.
De USBA2DPGB is TAA-conform en wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange
technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Houd uw docking station bij uw laptop terwijl u reist

• Voer taken met hoge resoluties uit zoals grafisch ontwerp of bewerken van video op twee 4K 60 Hz
schermen
• Maak verbinding met vaste netwerken in kantoren die wifi netwerken vermijden

Eigenschappen
• USB-A DUAL 4K 60HZ MINI DOCK: USB 3.0 mini dock met dual monitor DisplayPort, GbE poort;
DisplayLink gecertificeerd, DL 6950 chipset ondersteunt dual DP 4K 60Hz video-output en is
compatibel met diverse schermen
• EENVOUDIGE INSTALLATIE: Draagbaar USB Type-A docking station met 30 cm vaste kabel voor
flexibele installatie en grotere reikwijdte zodat de belasting op de poort wordt verminderd bij
apparaten zoals USB-A Surface Pros
• ONTWORPEN VOOR MOBILITEIT: Dit USB-A mini docking station met busvoeding heeft een
compacte vormfactor en is bij uitstek geschikt voor kleine werkruimtes op kantoor of in een
thuiskantoor
• COMPATIBEL MET VELE VERSCHILLENDE APPARATEN: Dit mini dock is compatibel met een breed
scala aan USB-A laptops, ultrabooks, chromebooks en Surface Pros
• EENVOUDIGE INSTALLATIE EN GEBRUIK: Deze USB-A (USB 3.0/USB 3.1 Gen 1) multiport adapter
hub installeert de benodigde drivers automatisch en ondersteunt meerdere besturingssystemen
waaronder Windows & Chrome OS

Hardware
Garantiebeleid

3 Years

4K ondersteuning

Ja

Snellaadpoort(en)

Nee

Ondersteunde
schermen

2

Bus type

USB 3.0

Industriestandaarden

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

Chipsetcode

DisplayLink - DL-6950

Maximale

5 Gbps (USB 3.0)

Prestaties

overdrachtsnelheid
2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale
resoluties

Eén scherm - DisplayPort - 5120 x 2880 bij 60 Hz (via
twee DP poorten)<br/> Twee schermen - DisplayPort 4096 x 2160 bij 60 Hz / 3840 x 2160 bij 60 Hz

Type en snelheid

USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning

Nee

Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Auto MDIX

Ja

Full duplex
ondersteuning

Ja

Type connector(en)

DisplayPort (20-polig)

Connector(en)

RJ-45
USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software
Besturingssystemen

Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS
10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, Ubuntu 14.04,
16.04, 19.04, Linux Kernel 4.2 - 5.2, Chrome OS™v55+,

Systeem- en
kabelvereisten

Een host laptop met een beschikbare USB-A poort.

Notitie

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

Speciale
opmerkingen /
vereisten

4K resolutie wordt ondersteund op beide videopoorten.
Een voor 4K geschikt DisplayPort-scherm is vereist voor
4Kx2K resoluties.
Voeding
Inclusief
voedingsadapter
Gebruiksomgeving

Gevoed via USB

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Vochtigheid

10-90% RV

Kleur

Zwart

Kabellengte

11.8 in [30 cm]

Lengte product

5.1 in [13 cm]

Breedte product

2.3 in [58 mm]

Hoogte product

0.8 in [20 mm]

Gewicht product

4.4 oz [126 g]

Package Length

4.5 in [11.4 cm]

Package Width

7.9 in [20 cm]

Package Height

1.5 in [38 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

7.6 oz [215 g]

Meegeleverd

Mini-dock

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

quick-start handleiding

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

