
StarTech.com 4 poort USB-C hub(ST4200MINIC)
StarTech.com 4 poort USB-C hub - mini hub - USB-C naar 4x USB-A - USB 2.0 - USB Type C hub -
USB C naar USB hub - Hub - 4 x USB 2.0 - desktop

Met deze draagbare USB hub breidt u de connectiviteit van uw laptop of desktop uit door vier USB
2.0 (Type-A) poorten via één USB Type-C of Thunderbolt 3 poort toe te voegen. En vanwege de
USB-busvoeding hoeft u geen externe voedingsadapter aan te sluiten,waardoor u comfortabeler
reist en de kabelwarboel op uw werkplekken wordt verminderd. Voeg USB-poorten toe,bijna overal
waar u heen gaat Dankzij zijn compact en lichtgewicht design is deze 4-poorts USB hub ontworpen
voor mobiliteit. U kunt hem eenvoudig in uw laptoptas stoppen terwijl u reist,waardoor u uw
connectiviteitsmogelijkheden eenvoudig en bijna overal waar dat nodig is,kunt uitbreiden. Hij is
perfect voor de aansluiting van veel voorkomende USB-apparaten zoals een muis,toetsenbord of
flashdrive,precies waar u deze nodig hebt. De hub neemt minimale bureauruimte in en is dus
perfect voor hotdesk of BYOD (Bring Your Own Device) omgevingen. Busvoeding maakt reizen
comfortabeler Deze veelzijdige USB-C hub is voorzien van busvoeding,d.w.z. dat hij direct vanaf de
USB-C poort van uw computer wordt gevoed. Daardoor hoeft u minder kabels met u mee te nemen
wanneer u reist,omdat u geen externe voedingsadapter nodig hebt. Universeel ondersteund,voor
eenvoudige installatie Deze USB 2.0 hub werkt met vele verschillende computers,omdat het geen
aanvullende software of stuurprogramma's vereist. Hij wordt automatisch geïnstalleerd zodra u hem
op uw laptop of desktop aansluit,en is dus gebruiksklaar in slechts enkele seconden. Hij werkt ook
met diverse besturingssystemen zoals Windows,macOS,Linux en Chrome OS,waardoor hij met vele
platformen compatibel is.

Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving StarTech.com 4 poort USB-C hub - mini hub - USB-C naar 4x USB-A - USB 2.0 - USB
Type C hub - USB C naar USB hub - hub - 4 poorten

Type apparaat Hub - 4 poorten

Subtype USB

Poorten 4 x USB 2.0

Voorzieningen Met USB,plastic behuizing

Conformiteitsnormen USB 1.1,USB 2.0

Afmetingen (BxDxH) 8 cm 1.45 cm

Gewicht 35 g

Kleur Zwart

Garantie van de fabrikant 2 jaar garantie

Uitgebreide specificaties

Algemeen

Type apparaat Hub - 4 poorten

Type bijvoegsel Desktop

Subtype USB

Poorten 4 x USB 2.0

Voorzieningen Met USB,plastic behuizing

Conformiteitsnormen USB 1.1,USB 2.0

Uitbreiding / Aansluiting

Interfaces 4 x USB 2.0 Type A
1 x USB 3.0 Type C

Diversen



Kleur Zwart

Kabels meegeleverd 1 x Supersnelle USB type-C kabel

Conformiteitsnormen FCC,RoHS,WEEE,RCM

Afmetingen &gewicht

Breedte 8 cm

Hoogte 1.45 cm

Gewicht 35 g

Garantie van de fabrikant

Service &Support Beperkte garantie - 2 jaar

Omgevingsparameters

Min. gebruikstemperatuur 0 °C

Max. gebruikstemperatuur 45 °C

Luchtvochtigheidsgraad bij
gebruik 5 - 90% (niet condenserend)

Min. opslagtemperatuur -10 °C

Max. opslagtemperatuur 70 °C

Wat zit er in de doos

StarTech.com 4-Port USB-C Hub - Mini Hub - USB-C to 4x USB-A - USB 2.0
Supersnelle USB type-C kabel

USB Specialist is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.


