Thunderbolt 3 dock met USB-C laptop
compatibiliteit
Product ID: TB3CDK2DPUE

Voor de eerste keer is er een plug & play Thunderbolt 3 docking station die zich intelligent aanpast aan uw
Thunderbolt 3 of USB-C (USB 3.1 Gen 1 en Gen 2) laptop voor optimale prestaties en compatibiliteit. Deze
revolutionaire technologie biedt IT professionals de oplossing die ze nodig hebben -- één dock voor Mac
en Windows laptops die zijn uitgerust met een USB Type-C poort.

Volledige 4K weergavefunctie
Met dit speciale dual DisplayPort Thunderbolt 3 dock kunt u uw TB3 of USB 3.1 (Type-C) laptop
veranderen in een dual-monitor werkstation, inclusief 4K 60 Hz resolutie op Thunderbolt 3 laptops.
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Thunderbolt 3 laptops

USB-C laptops (USB 3.1 Gen 1 & 2)

Eén 4 K 30 Hz scherm (3840 x 2160) of Twee 1080p schermen (1920
x 1080 | 1920 x 1200)
Twee 4K 60 Hz schermen
(4096 x 2160)

Houd er rekening mee dat host laptops die geen MST of Thunderbolt 3 ondersteunen, slechts
één scherm ondersteunen

Eenvoudig te installeren en gebruiken
Sluit het dock gewoon aan op uw laptop met de meegeleverde Thunderbolt 3 -kabel en u kunt direct aan
de slag. Met eenvoudige plug & play installatie is het dock direct gebruiksklaar zodra u het aansluit, en
omdat u geen extra stuurprogramma's of software hoeft te installeren, bespaart u tijd en mogelijke
problemen

.

Voor meer installatie flexibiliteit kunt u montagesteunen van StarTech.com gebruiken
(SSPMSUDWM & SSPMSVESA) die speciaal zijn ontworpen voor onze docks en hubs, waarmee u
uw TB3 dock aan een bureau, wand of andere oppervlakken kunt monteren voor de door u gewenste,
aangepaste configuratie .
Voor meer beveiliging gebruikt de geïntegreerde K-sleuf een traditionele combinatiekabelslot voor laptops
zodat uw dock gegarandeerd op zijn plaats blijft.

Voldoende poorten
Dit universele Thunderbolt 3 dock (TB3) heeft voldoende USB 3.0 poorten voor tot vijf USB
randapparaten, en tevens een GbE poort en audio -ondersteuning:
•
•
•
•
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USB-A poorten (inclusief 1 x snellaadpoort)
USB-C poorten (inclusief 1 x laadpoort)
gigabit Ethernet poort
3,5 mm audio-/microfoonpoort

De USB-C poorten en een van de USB-A poorten ondersteunen tot dataoverdrachtssnelheden tot 10
Gbps (USB 3.1 Gen 2), wanneer de host laptop deze ook ondersteunt.

Voed uw laptop terwijl u USB-C & USB-A apparaten oplaadt
Met één kabel voedt en laadt het dock uw laptop met 60 W Power Delivery, via de meegeleverde 135 W
voedingsadapter. De USB-A en USB-C laadpoorten kunnen uw smartphone, tablet of andere USB
randapparaten opladen terwijl u werkt en niet bij uw bureau bent, en zelfs als u uw laptop loskoppelt.
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NB: Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg
dat de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode en USB Power Delivery ondersteunt. Als u vragen hebt
over de compatibiliteit en functionaliteit van uw hostcomputer, beantwoorden onze technische
adviseurs graag uw vragen.

Dit product wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van
StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Ingenieurs/technici
Content creators
Grafische ontwerpers

•
•
•
•
•
•

A/V-productie
Bring Your Own Device (BYOD) installaties
Flexibele werkplekken
Flexplek en flexkantoor
Thuiskantoren
Opleidingsinstellingen

Features
•

•

Intelligente dock die gebruikt kan worden voor zowel Thunderbolt™ 3
en USB-C™ (USB 3.1 Gen 1 & 2) laptops
Eenvoudige installatie zonder dat stuurprogramma's moeten worden
geïnstalleerd, inclusief twee schermen zonder extra adapters
Sluit dual 4K 60 Hz schermen aan op uw Thunderbolt 3 laptop of dual
1080p (2K) of één 4K 30 Hz scherm op uw USB-C laptop
Maak diverse configuraties mogelijk met de meegeleverde, extra
lange kabel (0,7 m)
Sluit vele randapparaten aan op de 3x USB-A poorten en 2x USB-C

•

poorten
Laad USB-A en USB-C apparaten snel op via de snellaadpoorten

•
•
•
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Hardware

Warranty

3 Years

4K ondersteuning

Ja

Bus type

Thunderbolt 3
USB-C

Prestaties

Industriestandaarden

DP 1.2a versie HDCP 1,4 en HDCP 2,2 conform

K-Lock Slot

Kensington Standard Slot (K-Slot)

Ondersteunde schermen

2

Poorten

3

Snellaadpoort(en)

Ja

4Kn Support

Ja

Supported Charging Outputs

BC 1.2 (1.5A)

Type en snelheid

Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
USB 3.0 - 5 Gbit/s

Software

Besturingssystemen

Windows 10
Windows 8
macOS Mojave (10.14)
macOS High Sierra (10.13)
macOS Sierra (10.12)

Voeding

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

0.5A

Uitgangsspanning

5 DC

Uitgangsstroom

3.0A
6.75A

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Bedrijfstemperatuur

-40 to 65°C

Opslagtemperatuur

0 to 35°C

Vochtigheid

0% to 95% (non-condensing) at 25°C

Breedte product

22 cm [8.7 in]

Gewicht product

250 g [8.8 oz]

Hoogte product

3 cm [1.2 in]

Kabellengte

7 cm [2.8 in]

Kleur

Zwart & space grijs
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Verpakkingsinformatie

Wat wordt er
meegeleverd

Lengte product

80 mm [3.1 in]

Type behuizing

Kunststof

Package Height

11 cm [4.3 in]

Package Length

16 cm [6.3 in]

Package Width

27.2 cm [10.7 in]

Verzendgewicht (verpakt)

0.1 kg [0.3 lb]

Meegeleverd

1 - docking station

1 - universele voedingsadapter (VK, EU)
1 - Thunderbolt 3 kabel (0,7 m)
1 - verkorte handleiding
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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