3-poorts USB 3.0 Hub met Gigabit Ethernet - USB-C
- wit
Product ID: HB30C3A1GEA

Hier is een absoluut noodzakelijke accessoire voor uw MacBook Pro, Chromebook™ of laptop met USBC™. Deze USB 3.0 hub verandert uw USB randapparatuur- en RJ45 netwerkaansluitingen in één
comfortabele gecombineerde hub. Deze hub biedt twee cruciale aansluittypes met Ethernet en USB TypeA die vaak ontbreken bij moderne laptops.

Maak gemakkelijk verbinding met uw netwerk en randapparatuur via USB-C.
Deze 3-poorts USB-hub beschikt over een gebruiksvriendelijke USB-C connector. USB Type-C connectoren
zijn gemakkelijker te plaatsen dan de vorige generaties. Ze zijn klein en omkeerbaar omdat de connector
geen boven- of onderkant heeft.
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Combineert twee cruciale poorttypes in een stijlvolle hub
Als uw MacBook of laptop de poorten mist die u nodig heeft, kan deze hub u van pas komen. USB 3.0 is
ook bekend als USB 3.1 Gen 1. De veelzijdige USB 3.0 hub biedt u niet alleen toegang tot uw USB
randapparatuur, maar ook tot een bekabelde internetverbinding. Omdat deze hub een Gigabit
Ethernetpoort heeft, kunt u verbinding maken met een netwerk op plaatsen waar Wi-Fi® onbetrouwbaar
of niet beschikbaar is.
De stijlvolle USB-hub heeft een aantrekkelijke witte afwerking.

Robuust, draagbaar en met busvoeding
De hub heeft een robuuste, maar lichtgewicht behuizing, zodat u betrouwbaarheid niet hoeft op te offeren
voor mobiliteit. Het ontwerp met USB zorgt ervoor dat u geen aparte voedingsadapter hoeft mee te
nemen, u hoeft alleen maar de USB 3.0 hub in uw koffer te stoppen.
Deze veelzijdige hub is perfect voor op reis, neemt minimale ruimte in op uw bureau, zodat u deze kunt
gebruiken in hot-desk of BYOD- (Bring Your Own Device) omgevingen.

Ingebouwde kabel voorkomt frustratie
De ingebouwde USB-C-kabel zorgt voor eenvoudige aansluitingen en u hoeft geen aparte kabel mee te
nemen om de hub aan uw laptop te verbinden.
De HB30C3A1GEA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•
•

•

Profiteer van USB-C door de hub te gebruiken om zowel een netwerk
als USB-randapparatuur aan te sluiten op uw laptop met USB-C
Upgrade de aansluitmogelijkheden van uw MacBook Pro
Neem de hub mee op reis, en sluit uw USB-apparaten aan waar u
ook heen gaat
Ideaal voor desktop-, laptop-, Ultrabook™-, Chromebook- en
MacBook-gebruikers die over onvoldoende USB 3.0 poorten
beschikken
Voeg een vaste internetverbinding toe op uw laptop op plaatsen waar
Wi-Fi niet beschikbaar is

Features
•
•
•
•
•

•
•
•

Breid de connectiviteit van uw laptop of MacBook uit via USB-C door
toevoeging van drie USB-A poorten (5 Gbps) en een GbE RJ45 poort
Compacte en lichtgewicht behuizing neemt weinig ruimte in, ideaal
voor onderweg of op het bureau
Met USB-voeding en ingebouwde USB Type-C kabel, zodat u de hub
overal mee naar toe kunt nemen
De geïntegreerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C
connector en is compatibel met Thunderbolt 3 datapoorten
Multi-platform compatibel met native ondersteuning van de meeste
besturingssystemen, waaronder Windows® 10, macOS Sierra
(10.12), en Chrome OS™
Neerwaartse compatibiliteit bespaart u geld en zorgt dat u uw
bestaande USB 2.0 en 1.x apparaten kunt blijven gebruiken
Biedt plug-and-play installatie en ondersteunt hot-swapping of hotplugging
Ondersteunt Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumbo frames,
full-duplex flow control, VLAN tagging en Layer 2 Priority Encoding
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Hardware

Warranty

2 Years

Bus type

USB 3.0

Chipsetcode

VIA/VLI - VL812
Realtek - RTL8153

Industriestandaarden

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow
Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority
Encoding
USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

Interface

USB 3.0
RJ45 (gigabit Ethernet)

Prestaties

Connector(en)

Poorten

3

Snellaadpoort(en)

Nee

USB-C apparaat poort(en)

Nee

USB-C hostverbinding

Ja

Auto MDIX

Ja

Auto-Negotiation

Ja

Compatibele netwerken

10/100/1000 Mbps

Flow-control

Full-duplex flow control

Full duplex ondersteuning

Ja

Jumbo Frame Support

9K max.

Maximale overdrachtsnelheid

5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; full-duplex)

Type en snelheid

USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning

Ja

Type connector(en)

3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk

Software

Besturingssystemen

Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS X® 10.11 tot 10.14 VLAN Tagging wordt
momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem
Linux kernel 4.11.x alleen LTS-versies

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie

De hub ondersteunt geen DisplayPort Alt Mode of USBvoeding

Systeem- en kabelvereisten

Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps)
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Voeding

Inclusief voedingsadapter

Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid

5~90% RV (niet-condenserend)

Breedte product

1.6 in [41 mm]

Gewicht product

1.3 oz [36 g]

Hoogte product

0.6 in [15 mm]

Kabellengte

5.5 in [140 mm]

Kleur

Wit

Lengte product

3.1 in [78 mm]

Type behuizing

Kunststof

Verpakkingsinformatie

Verzendgewicht (verpakt)

3.6 oz [102 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB 3.0 Hub

Fysieke
eigenschappen

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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