4-portars USB-C Hubb - Mini Hubb - USB-C till 4x
USB-A - USB 2.0
Product ID: ST4200MINIC

Denna bärbara USB-hubb ger din bärbara eller stationära dator fler anslutningar genom att lägga till fyra
USB 2.0 (Type-A) portar genom en enda USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-port. Och eftersom den är
USB-bussdriven behöver du inte ansluta en extern strömadapter vilket gör resor enklare och
arbetsstationer mindre trassliga.

Lägg till USB-portar i stort sett var du än är
Denna lätta och kompakta USB-hubb med fyra ingångar är som gjord att ta med sig. Du får enkelt plats
med den i datorväskan när du reser, vilket gör det enklare att få fler anslutningsmöjligheter nästan var du
än behöver det. Den är perfekt för att ansluta vanliga USB-enheter som till exempel en mus, ett
tangentbord eller ett USB-minne just när du behöver dem.
Hubben tar upp mycket lite bordsutrymme och passar perfekt i hot-desk och BYOD-miljöer.
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Bussdriven design gör resor enklare
Denna mångsidiga USB-C-hubb är bussdriven vilket innebär att den får ström direkt från din dators USBC-port. Det innebär att du behöver släpa på färre kablar när du reser eftersom den inte behöver en extern
strömadapter.

Universalt stöd för enkel installation
Denna USB 2.0-hubb fungerar med en mängd olika datorer då det inte behövs någon extra programvara
eller drivrutin. Den installeras automatiskt när du ansluter den till din bärbara eller stationära dator så att
du kan komma igång snabbt. Den fungerar även med olika operativsystem som till exempel Windows®,
macOS, Linux® och Chrome OS™ så den är kompatibel med flera plattformar.
ST4200MINIC täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Använd USB-C-hubben på din portbegränsade bärbara dator,
MacBook, Ultrabook™ eller ChromeBook Pixel™ för att få fler
anslutningsmöjligheter genom att lägga till extra USB-A-portar

•

Ta med dig hubben när du reser och anslut dina USB-enheter var du
än är
Perfekt för hemmet, kontoret och hot desking

•

Features
•
•
•
•

Utrusta din bärbara dator med ytterligare USB 2.0- och USB Type-Aportar
Kompakt och lätt hölje med en liten storlek för resor eller skrivbord
USB-bussdriven och med en inbyggd kabel så att du kan ta med dig
hubben var som helst
Snabb och enkel installation med brett OS-stöd och inga drivrutiner
behövs
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Hårdvara

Prestanda

Kontakt(er)

Warranty

2 Years

Gränssnitt

USB 2.0

Industristandarder

USB 2.0

Portar

4

Maximal dataöverföringshastighet

480 Mbps

Typ och hastighet

USB 2.0 - 480 Mbit/s

UASP-stöd

Nej

Kontakttyp(er)

4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane

Mjukvara

OS-kompatibilitet

OS Independent; No additional drivers or software required

Särskilda
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav

Ledig USB Type-A-port - USB 2.0 (480 Gbps)

Ström

Power Source

Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Förvaringstemperatur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet

5~90% RH icke-kondenserande

Färg

Svart

Kabellängd

6.3 in [160 mm]

Kabinettyp

Av plast

Produktbredd

3.1 in [80 mm]

Produkthöjd

0.6 in [1.4 cm]

Produktlängd

7.3 in [18.5 cm]

Produktvikt

1.2 oz [35 g]

Fraktvikt (förpackning)

3.7 oz [105 g]

Package Height

1.2 in [30 mm]

Package Length

6.7 in [17 cm]

Package Width

5.6 in [14.2 cm]

Ingår i paketet

1 - USB-C-hubb

Utseende

Förpackning

Vad det är i lådan

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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