
Laptop-dockningsmodul för anslutningslåda till
konferensbord
Product ID: MOD4DOCKACPD

Tillför dockningsstationskapacitet till ett styrelserum, klassrum eller trånga ytor. Denna laptop-
dockningsmodul för anslutningslådan till konferensbord från StarTech.com gör att du kan:

• Få åtkomst till rummets skärm och tillbehör
• Ladda mobila enheter med USB-A-laddningsporten
• Strömförsörja en USB-C-laptop med USB Power Delivery

Docka din bärbara dator

Moderna kontorsmiljöer måste kunna stödja teknik i större utsträckning än någonsin tidigare för att hålla
bärbara datorer, telefoner och surfplattor anslutna.Under möten kanske du behöver skapa
videokonferenssamtal med hjälp av applikationer som t.ex. Skype for Business eller Zoom. 

Anslut en USB-C- eller USB-A-bärbar dator till modulen för att få åtkomst till rummets tillbehör,
webbkamera, högtalare, nätverk och HDMI-skärm. Styrelserummets dockningsstationsmodul gör att du
kan samarbeta med andra i rummet och var som helst i världen.
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Användare som inte kan docka eller vill ha snabb åtkomst till skärmen kan använda den främre HDMI-
porten för att ansluta en bärbar dator direkt till skärmen.

Anpassningsbar

Arkitektonisk anslutning håller på att bli en trend när man utformar ett konferensrum eller litet
rum.Dockningsstationsmodulerna från StarTech.com gör att du kan:

Anpassa dockning av bärbara datorer enligt rummets specifika behov
Installera på lättåtkomliga platser

Du kan även installera denna modul som en fristånde lösning med hjälp av det medföljande
bordsmonteringsfästet, eller som ett tillbehör i en anslutningslåda som enkel (BEZ4MOD) eller dubbel
modul (BOX4MODULE) från StarTech.com för bord i konferensrum (säljs separat). 

MOD4DOCKACPD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Tillför dockningsstationsanslutning till BOX4MODULE eller BEZ4MOD
• Enkel anslutning mellan din bärbara dator och enheterna i rummet
• Perfekt för konferenssamtal och presentationer
• Perfekt för mötesrum, klassrum och små rum
• Installera som en fristående lösning i en testbänk eller talarstol

Features

• Få enkelt åtkomst till enheter i konferensrum och i trånga ytor och
konfigurera konferenssamtal med hjälp av applikationer som Skype
for Business

• Anslut till alla tillbehör i styrelserum från en USB-C- eller USB-A-
bärbar dator

• Strömförsörj och ladda din bärbara dator med USB Power Delivery
2.0 (upp till 60 W)

• Håll dina mobila enheter laddade med USB-A-laddningsporten
• Använd som en fristående lösning eller kombinera med en

anslutningsbox som enkel eller dubbel modul från StarTech.com
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Warranty 2 Years

Hårdvara 4K-stöd Ja

Busstyp USB-C

USB 3.0

Chipset-ID DisplayLink - DL-6950
Genesys Logic - GL850G
Texas Instruments - TPS65982
Parade Technologies - PS176
VIA Labs - VL813
Realtek - RTL8153

Industristandarder USB Power Delivery Specification Rev. 2.0 
USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 
USB 3.0 - Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1

Skärmstöd 1

Snabbladdningsport(ar) Ja

Prestanda Auto MDIX Ja

Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps

Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

Maximal digital upplösning 3840 x 2160p (4K) @ 30Hz

Stöd för full-duplex Ja

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Ja

Kontakt(er) Kontakttyp(er) 3 - HDMI (19-stifts) Hona

1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona

3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona

2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona

1 - RJ-45 Hona

1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hona

1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona

Mjukvara OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.9 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs. Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens
alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB
Power Delivery 2.0 och DP alt-läge.
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4K-upplösning stöds. En 4K-kompatibel skärm behövs för
att få 4Kx2K-upplösning

Prestandan kan begränsas vid anslutning till en USB 2.0-
värdport eller vid användning av en USB 2.0-
värdanslutningskabel (USB 3.0-värdkabel medföljer)

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger
hastigheter på upp till 5 Gbps

Dockan ansluter till USB-C-porten på din bärbara dator.
Dockan kan även anslutas till en USB-A-port på bärbara
datorer genom att använda en USB-B till USB-A-kabel
(ingår), men strömförsörjning för att ladda din bärbara
dator är inte tillgängligt via USB-A

DisplayLink-drivrutiner krävs för anslutning av din USB-A-
bärbara dator till USB-B-porten på modulen. Om din bärbara
dator inte har rätt drivrutiner installerade och du inte kan
ladda ner och installera drivrutinerna kan du ansluta din
bärbara dator direkt till HDMI-porten för att komma åt
rummets HDMI-skärm.

Indikatorer LED-indikatorer 1 - Ström

Ström Inspänning 100 ~ 240 AC

Inström 2 A

Kontakttyp N

Polaritet på mittpol Positiv

Power Delivery 60W

Power Source AC-adapter medföljer

Utspänning 20V DC

Utström 6 A

Miljö Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)

Luftfuktighet 20~80% RH

Utseende Färg Svart

Kabinettyp Aluminium och plast

Produktbredd 85.000

Produkthöjd 60.000

Produktlängd 107.000

Produktvikt 649.000

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 5.3 lb [2.4 kg]
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Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - dockningsstationsmodul

1 - Universell strömadapter

3 - strömsladdar (NA, EU, UK)

1 - USB-A till USB-B-kabel

1 - usb-c-kablar

1 - Monteringsfäste

4 - monteringsfästskruvar (M5 x 20 mm)

8 - modulskruvar (#6-32 x 3/16 tum)

1 - snabbstartsguide

Stödda upplösningar 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)
1280x720 (720p) 60Hz 

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below
the maximum, may also be supported

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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