
7-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke
oplaadpoorten - 2 x 2.4A poorten
Product ID: ST93007U2C

Deze 7-poorts USB 3.0 hub werkt als een traditionele datahub voor uw computer en als een 2-poorts
laadstation voor uw mobiele apparaten. Nu kunt u eenvoudig zeven USB 3.0 poorten en twee 2,4 A USB-
snellaadpoorten aan uw MacBook, laptop of desktop toevoegen. Het is de perfecte aanvulling op uw
(thuis)kantoor of hot-desk omgeving.

Laad uw Android™, iPad en iPhone snel op

Met de twee 2,4 A speciale laadpoorten (DCP) kunt u uw smartphones, tablets en andere USB-gevoede
apparaten snel opladen. De laadpoorten bevinden zich bovenop de hub voor snelle en gemakkelijke
toegang.

De laad- en datapoorten werken tegelijkertijd, zodat u uw mobiele apparaten comfortabel snel kunt
opladen, terwijl u uw andere USB 3.0 apparaten kunt blijven gebruiken. Bovendien laadt de hub
apparaten op zelfs als uw computer is losgekoppeld, in de slaapmodus staat of is uitgeschakeld.

www.startech.com/nl
0800 0230 168



Breid de connectiviteit van uw computer uit

Vergroot uw productiviteit door toevoeging van zeven USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1) poorten
aan uw werkstation. Met ondersteuning van datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps is de hub perfect voor
de aansluiting van hoge-bandbreedte apparaten zoals externe harde schijven, printers, scanners,
webcams met hoge resolutie, videocamera's en nog veel meer.

Ontworpen voor eenvoudig gebruik

Deze USB 3.0 hub is de ideale accessoire voor uw laptop of desktop. Door het compacte design neemt hij
weinig ruimte op uw bureau in beslag, en er is nog voldoende ruimte over tussen elke USB-poort,
waardoor u de apparaten die u het meest gebruikt gemakkelijk kunt aansluiten en loskoppelen. Bovendien
kunt u de hub in slechts enkele seconden installeren zonder dat stuurprogramma's nodig zijn.

De ST93007U2C wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Gebruik de hub als een 2-poorts laadstation of als een datahub in uw
(thuis)kantoor of in hot-desk omgevingen

• Laad uw mobiele apparaten snel op én breid de connectiviteit van uw
computer uit

• Maak lastig bereikbare USB-poorten toegankelijker

Eigenschappen

• Laad uw smartphones en tablets snel op, met twee 2,4 A USB-
snellaadpoorten

• Sluit meerdere USB-apparaten aan op uw laptop of desktop door
zeven USB 3.0 poorten toe te voegen

• Laad vele verschillende mobiele apparaten op, inclusief Apple en
Samsung Galaxy apparaten, met ondersteuning van USB batterij
oplaadspecificatie 1.2

• Gestroomlijnd en compact design
• Gebruik de hubpoorten en snellaadpoorten tegelijkertijd
• Universele compatibiliteit met meerdere platformen, zonder dat extra

stuurprogramma's vereist zijn
• SuperSpeed USB 3.0 throughput tot 5 Gbps
• Geïntegreerde aan/uit-knop
• Plug-and-play en hot-swappable
• LED-indicator voor poort status
• Neerwaarts compatibel met USB 2.0, 1.x apparaten
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Warranty 2 Years

Hardware Bus type USB 3.0

Chipsetcode VIA/VLI - VL812

Industriestandaarden USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2

USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1

Interface USB 3.0

Poorten 7

Snellaadpoort(en) Ja

USB-C apparaat poort(en) Nee

USB-C hostverbinding Nee

Prestaties Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en) Type connector(en) 7 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk

2 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) Vrouwelijk

Software Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie
verminderd zijn

Systeem- en kabelvereisten Hostcomputer met een beschikbare USB 3.0 poort

Voor het functioneren van de hub, moet de meegeleverde
voedingsadapter op de hub aangesloten zijn

Indicatoren LED-indicatoren 7 - Poort status (blauw)

2 - Status laadpoort (blauw)

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 1.0 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 4 A

Vermogensopname 48

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
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Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 60 mm [2.4 in]

Gewicht product 134 g [4.7 oz]

Hoogte product 2.5 cm [1 in]

Kleur Zwart

Lengte product 20 cm [7.9 in]

Type behuizing Kunststof

Vormfactor Desktop

Verpakkingsinformatie Package Height 71 mm [2.8 in]

Package Length 29.2 cm [11.5 in]

Package Width 19.3 cm [7.6 in]

Verzendgewicht (verpakt) 870 g [30.7 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 7-poorts USB 3.0 hub + 2,4 A speciale laadpoorten

1 - 3 ft. [1 m] USB 3.0 hostkabel

1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/VK/AU)

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