
USB-C Multiport laptop adapter - 60W PD - 4K
HDMI - GbE - USB 3.0 - zilver & wit
Product ID: DKT30CHPDW

Deze slanke USB-C multiportadapter met HDMI combineert de capaciteit van drie adapters met één
functie, tot een draagbaar dockingstation voor uw laptop. U krijgt het gemak van een USB-C naar USB-
adapter, USB-C naar Ethernet-adapter en USB-C 4K HDMI-adapter allemaal in één draagbare oplossing.

En, met ondersteuning voor 60W USB Power Delivery 2.0 voedt en laadt uw laptop tegelijkertijd.

Maak een krachtig werkstation

Met de veelzijdige USB-C adapter kunt u bijna overal een werkstation met dubbele monitor maken, met
4K Ultra HD (3840 x 2160p) HDMI-output met 30 Hz vernieuwingsfrequentie en audio, twee USB 3.0
poorten en een Gigabit Ethernet-poort, met ondersteuning voor USB Power Delivery 2.0.

De Gigabit Ethernet-poort met ondersteuning voor Wake-on LAN (WOL), jumbo frames, VLAN-tagging, en
energie-efficiënt Ethernet zorgt voor betrouwbare toegang tot een vast netwerk, wat ideaal is op plaatsen
met beperkte wifi-toegang. Bovendien kunt u, met twee extra USB 3.0 poorten (USB Type-A), uw
randapparaten aansluiten, zoals uw muis en/of flashdrive.
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Ontworpen voor eenvoudige mobiliteit

Ideaal voor mobiel gebruik: de compacte multiportadapter ondersteunt USB Power Delivery 2.0
(PD 2.0), zodat u de USB-C voedingsadapter van uw laptop kunt gebruiken om zowel uw laptop als de
adapter te voeden. De adapter heeft ook een geïntegreerde extra lange USB-C kabel, voor extra
flexibiliteit in verbinding met uw laptop, waardoor u één kabel minder hoeft mee te nemen.

Het voordeel van StarTech.com voor dockingstations
• Maximale compatibiliteit - StarTech.com heeft een dockingstation voor ieder besturingssysteem,

laptopmerk en elke verbinding
•

Krijg meer en sneller voor elkaar - Meer poorten en schermen maximaliseren connectiviteit en
productiviteit voor de eindgebruiker

•

Snelle installatie - Elimineer tijdsverspillende installatie en voorkom frustratie van eindgebruikers

•

IT-klassekwaliteit - IT-profs overal ter wereld vertrouwen onze strenge interne producttests,
robuuste naleving en levenslange technische ondersteuning

De DKT30CHPDW wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery en DP Alt Mode

ondersteunen.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• De draagbare adapter, in zilver en wit, is de perfecte accessoire voor
uw MacBook Pro, MacBook, Chromebook of andere met USB C
uitgevoerde laptop, en voegt 4K video, GbE en twee USB 3.0 poorten
toe

• Voed de adapter en uw laptop via USB-C, met de voedingsadapter
van uw laptop

• Integreer de compacte adapter in kleine werkruimtes en
(thuis)kantoren

• Sluit uw laptop aan op een projector en geniet van multimedia
content thuis of tijdens presentaties in vergaderruimtes en
klaslokalen

• Gebruik een tv met HDMI-poort in een hotelkamer als een extern
beeldscherm als u op reis bent

Eigenschappen

• Voeg 4K Ultra HD (3840 x 2160p) HDMI-video-, twee USB 3.0
poorten en een Gigabit Ethernet-poort toe aan uw Windows of
MacBook-laptop

• Voed tegelijk de TAA-compatibele adapter en uw laptop, via de op
USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop (ondersteunt USB
Power Delivery 2.0)

• Extra lange (25 cm) aangesloten USB-C kabel zorgt voor grotere
verbindingsflexibiliteit

• Met twee USB Type-A poorten kunt u uw bestaande apparaten
aansluiten (neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten)

• Compatibel met Thunderbolt 3-poort, ondersteunt DP Alt Mode
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Warranty 3 Years

Hardware 4K ondersteuning Ja

Bus type USB-C

Chipsetcode VIA/VLI - VL813
VIA/VLI - VL100
Chrontel - CH7525A
ASIX - AX88179

Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 
USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

Ondersteunde schermen 1

Snellaadpoort(en) Nee

Prestaties Auto MDIX Ja

Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps

Full duplex ondersteuning Ja

Maximale digitale resoluties 4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz

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

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning Ja

Connector(en) Type connector(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk

1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk

1 - RJ-45 Vrouwelijk

2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk

1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk

Software Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.9 tot 10.14
Chrome OS™

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige
functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de
USB-C poort van uw hostcomputer USB
Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt.

De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort
van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet
ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er
een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele
adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.
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Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie
van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K)

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

Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. Als uw
laptop bijvoorbeeld precies 60 W vermogen nodig heeft en
een adapter verbruikt een gedeelte van die 60 W, zou uw
laptop niet meer kunnen herkennen dat het voldoende
wordt gevoed. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware
voor meer informatie over Power Delivery.

Systeem- en kabelvereisten Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om
volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C
hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode
ondersteunen).

Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op
USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Power Delivery 60W

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)

Vochtigheid 0~85% RV (niet-condenserend)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 51 mm [2 in]

Gewicht product 64 g [2.3 oz]

Hoogte product 1.6 cm [0.6 in]

Kabellengte 250 mm [9.8 in]

Kleur Zilver & wit

Lengte product 96 mm [3.8 in]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 42 mm [1.7 in]

Package Length 21.3 cm [8.4 in]

Package Width 14.7 cm [5.8 in]

Verzendgewicht (verpakt) 193 g [6.8 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C multiport adapter

1 - verkorte handleiding

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