DVI-dockningsstation för bärbara datorer med
dubbla skärmar - HDMI- och VGA-adaptrar - USB
3.0
Product ID: USB3SDOCKDD

Denna USB 3.0-dockningsstation för bärbara datorer ger flexibla skärmar, snabbladdning och
bekvämlighet på skrivbordet i hemmet eller på kontoret. Med hjälp av en enda anslutning lägger
dockningsstationen till två DVI-portar plus HDMI®- och VGA-adaptrar, en USB 3.0-hubb med två
snabbladdningsportar, Gigabit Ethernet och en hörlursutgång på 3,5mm till din bärbara dator.
Den är det perfekta tillbehöret för i stort sett alla USB 3.0-utrustade bärbara datorer (till exempel Dell™
Latitude 13 7000 2-i-1, Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3 eller Surface Book).

Flexibla skärmar
Upptäck friheten med flera skärmar! Boosta din produktivitet genom att lägga till stöd för två skärmar till
din arbetsstation med en av de enda dockningsstationerna som erbjuder dubbla DVI video-portar som var
och en ger upplösningar på upp till 2048x1152.
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För extra flexibilitet medföljer två DVI video-adaptrar som låter dig slippa frustrationen och kostnaden av
att köpa extra produkter som passar de skärmar som du redan använder. Slipp stressande begränsningar
i gränssnittet genom att kunna ansluta de vanligaste skärmtyperna med en gång. Inget trassel, ingen
huvudvärk. Med sina olika videoutgångar är dockningsstation idealisk för hotellskrivbord och hot desks.

Enhetsladdning
Ladda dina mobila enheter snabbare, med eller utan en bärbara dator ansluten till dockningsstationen.
USB-laddning är praktiskt, snabbt och tillgängligt via de två USB-portarna för snabbladdning på framsidan
som "alltid är på" och kombinerar datagenomströmning med stöd för USB Battery Charging Specification
1.2 - Du kan arbeta effektivt och samtidigt ladda eller synka upp till två mobila enheter (2 surfplattor eller
1 surfplatta/1 smarttelefon).
Nu kan du enkelt ladda andra enheter samtidigt som du är ansluten till flera skärmar, ett Gigabit-nätverk
och flera USB-tillägg genom den inbyggda USB 3.0-kontrollern med 5 portar. Dockningsstationen är
perfekt för externa USB 3.0-hårddiskar och har stöd för UASP-förbättrad prestanda för snabbare
dataöverföringshastigheter, vilket innebär mindre väntan och mer produktivitet.
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Bekvämlighet på skrivbordet
Spara tid och få mer gjort! Med en enda anslutning till din bärbara dator (t.ex. MacBook Pro, MacBook Air,
Lenovo® ThinkPad®, HP® eller Dell® Ultrabook™) kan du ha de tillägg du behöver anslutna. Övervinn
begränsningarna hos den bärbara datorns utgångar och slipp bekymret med att alltid behöva återansluta
enheter, för att skapa en organiserad arbetsstation i full storlek med färre sladdhärvor som är perfekt för
hoteling eller hot desks.
Du kan dessutom placera dockningsstationen med en horisontell orientering eller upprätt (torn) med det
medföljande stativet för en stilren och anpassad arbetsplats.

Universalt stöd
Till skillnad från vissa special-dockningsstationer för bärbara datorer som är designade att bara fungera
med specifika modeller av bärbara datorer fungerar denna universella dockningsstation för bärbara
datorer med flera märken. Allt du behöver är USB 3.0-porten på din bärbara dator och du är i gång
snabbt. Med universellt stöd kan du använda dockningsstationen med olika bärbara datorer, nu eller i
framtiden.
USB3SDOCKDD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning
•
•
•
•
•

Anslut flera skärmar på flera olika sätt direkt ur lådan: DVI + DVI,
DVI + HDMI, DVI + VGA, HDMI + DVI, HDMI + VGA
Skapa en delad hoteling-arbetsplats eller en hot desk med inbyggd
laddningsstation för gäster, kunder och kollegor
Anslut olika tillägg i hemmet/på kontoret till en bärbar dator från en
enda USB 3.0-anslutning
Installera utan trassel i blandade miljöer med upprätt eller horisontell
orientering med det medföljande stativet
Perfekt för MacBook eller Ultrabook™ med matchande hölje i
sandblästrat silver

Funktioner
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Dubbel DVI-utgång; DVI till HDMI- och DVI till VGA-adaptrar
medföljer
2x USB 3.0-portar för snabbladdning & synkning på frampanelen som
kan ladda enheter utan en värdanslutning
Vertikal eller horisontell orientering
Totalt 5x USB 3.0-datagenomströmningsportar med UASP-stöd (2x
USB Battery Charging Specification 1.2-kompatibla portar på
framsidan och 3x portar på baksidan)
Universell kompatibilitet, fungerar med i stort sett alla USB 3.0utrustade bärbara datorer
3,5 mm 4-polig TRRS-hörlursutgång på framsidan - Audio/Mikrofon
Gigabit Ethernet RJ45-port med Wake-on-LAN (WOL)
Kompatibel med USB-kapabla bärbara datorer och Windowsbaserade surfplattor, som till exempel Microsoft Surface Pro 4 och
Surface Book
Matt sandblästrad yta i silver som matchar Apple® MacBook-datorer
1 m flexibel och ultratunn USB 3.0-värdkabel, stativ med
skruvar/skruvmejsel och 4x gummifötter medföljer
Stöder Windows, Mac och Chrome OS
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Hårdvara

Prestanda

Kontakt(er)

Warranty

3 Years

4K-stöd

Nej

Busstyp

USB 3.0

Chipset-ID

DisplayLink - DL-3900 (Display, LAN, Audio)
Genesys Logic - GL3520 (USB 3.0 w/ Charge)

Displays Supported

2

Industristandarder

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
USB 3.0 - Hubportarna stöder bakåtkompatibilitet med USB
2.0/1.1

Snabbladdningsport(ar)

Ja

Auto MDIX

Ja

Kompatibla nätverk

10/100/1000 Mbps

Maximal analog upplösning

2048x1152 (VGA)

Maximal dataöverföringshastighet

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

Maximal digital upplösning

2048x1152 (Dual-Link DVI/HDMI)

Stöd för full-duplex

Ja

Typ och hastighet

USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd

Ja

Kontakttyp(er)

1 - DVI-D (25-stifts) Hona
1 - DVI-I (29-stifts) Hona
2 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona
3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona
1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona

Mjukvara

OS-kompatibilitet

Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.6 to 10.12
Chrome OS™

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs.

HDMI- och VGA-adaptrar medföljer
VGA-adaptern kan endast användas med DVI-I-porten (29stifts)

System- och kabelkrav

USB 3.0-portgränssnitt och USB 3.0-kabel att ansluta
dockningsstationen till en värddator (USB 3.0-värdkabel
medföljer)

www.startech.com/se
0201 605 928

Indikatorer

LED-indikatorer

1 - Ström

Ström

Inspänning

100 ~ 240 AC

Inström

0.8 A

Kontakttyp

M

Polaritet på mittpol

Positiv

Power Source

AC-adapter medföljer

Utspänning

5 DC

Utström

4A

Drifttemperatur

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Förvaringstemperatur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Luftfuktighet

5~85 % RH

Färg

Svart & silver

Kabellängd

1 m [3.3 ft]

Kabinettyp

Aluminium och plast

Produktbredd

23 mm [0.9 in]

Produkthöjd

178 mm [7 in]

Produktlängd

83 mm [3.3 in]

Produktvikt

285 g [10.1 oz]

Förpackning

Fraktvikt (förpackning)

1 kg [2.2 lb]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - USB 3.0-dockningsstation för bärbara datorer

Miljö

Utseende

1 - 1 m USB 3.0-kabel
4 - Gummifötter
1 - Stativ
2 - Stativskuvar
1 - Skruvmejsel
1 - DVI till VGA-adapter
1 - DVI till HDMI-adapter
1 - Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok
Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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