
USB 3.0 multiport adapter + USB-C naar USB-A
kabel - HDMI & VGA - 1x USB-A
Product ID: BNDDKT30CAHV

Bij  USB 3.0 multiport adapter kan zowel met een USB-A als een USB-C laptop gebruikt worden, met de
USB-C naar A adapterkabel die meegeleverd wordt. Deze draagbare docking station kan ook prima
gebruikt worden om de connectiviteit van uw laptop uit te breiden, door toevoeging van HDMI en VGA
poorten, één USB-A poort en een gigabit Ethernet poort.

Twee geweldige producten in één veelzijdige oplossing

Deze USB-A en USB-C multiport adapter is een kosteneffectieve oplossing voor grootschalig gebruik in
organisaties die momenteel een mix van USB-A en USB-C laptops gebruiken, dankzij de combinatie van
twee producten:  

Een USB 3.0 multiport adapter (USB3SMDOCKHV) met geïntegreerde kabel die op de USB-A poort van
uw laptop kan worden aangesloten

Een 15,2 cm USB-C naar USB-A adapterkabel (USB31CAADP) die op nieuwere, met een USB-C poort
uitgeruste laptops kan worden aangesloten
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Sluit een HDMI- of VGA-scherm aan

Geniet van flexibele videoweergave met deze USB multiport adapter. U kunt het scherm van uw laptop
uitbreiden door aansluiting op een HDMI (2048x1152p) of VGA (2048x1152p) scherm of projector, om
presentaties te geven of een werkstation te creëren.

Verhoog uw productiviteit  

Verander uw USB-A of USB-C laptop in een volledig werkstation. Sluit een flash drive, muis of ander
randapparaat aan op uw laptop. De multiport adapter voegt ook een vaste netwerkverbinding toe via
de GbE poort en is daarmee ideaal voor plekken zonder wifi.   

Elke component van de BNDDKT30CAHV combinatie wordt gedekt door zijn eigen StarTech.com
garantie, variërend van 2 tot 3 jaar, met het extra voordeel van gratis levenslange technische
ondersteuning.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Verander uw USB-A of USB-C laptop in een mobiel werkstation
• Sluit uw laptop aan op een extern HDMI- of VGA-scherm om

presentaties te geven
• Gebruik een HDMI tv in een hotelkamer als tweede scherm als u op

reis bent
• Voeg een vaste gigabit netwerkverbinding toe aan uw laptop

Eigenschappen

• Sluit uw USB-A of USB-C laptop aan op een HDMI- of VGA-scherm
• Bij de USB 3.0 multiport adapter wordt een USB-C naar A

adapterkabel geleverd
• Geïntegreerde kabel voor verbeterd kabelmanagement en mobiliteit
• Sluit een flash drive, muis of ander apparaat aan via de USB 3.0

Type-A poort
• Voeg vaste netwerkverbinding toe met de Gigabit Ethernet RJ45-

poort
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Warranty 3 Years

Hardware 4K ondersteuning Nee

Bus type USB 3.0

Chipsetcode DisplayLink - DL-3700

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

Ondersteunde schermen 1

Snellaadpoort(en) Nee

Prestaties Auto MDIX Ja

Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps

Full duplex ondersteuning Ja

Maximale analoge resoluties 2048x1152 (VGA)

Maximale digitale resoluties 2048x1152 (HDMI)

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-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk

1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk

1 - RJ-45 Vrouwelijk

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

Software Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
 macOS 10.11 - 10.12, 10.14

 Chrome OS™ v55+

Speciale opmerkingen
/ vereisten

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

Systeem- en kabelvereisten Met USB uitgevoerd computersysteem met beschikbare USB
3.0 poort of USB-C poort (met gebruik van adapter).

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Verbinding (groen)

1 - Activiteit (geel)

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
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Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Vochtigheid 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 55 mm [2.2 in]

Gewicht product 97 g [3.4 oz]

Hoogte product 17 mm [0.7 in]

Kabellengte 93 mm [3.7 in]

Kleur Zwart

Lengte product 125 mm [4.9 in]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0 multiport adapter

1 - USB 3.1 USB-C naar USB-A adapter (152,4 mm)

1 - Driver-CD

1 - handleiding

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