
Thunderbolt 3-dockningsstation med USB-C-
kompatibilitet för bärbara datorer
Product ID: TB3CDK2DPUE

För första gången finns det en plug-and-play- Thunderbolt 3-dockningsstation som anpassar sig intelligent
till din Thunderbolt 3 eller USB-C (USB 3.1 Gen 1 och Gen 2) bärbara dator som erbjuder optimal
prestanda och kompatibilitet. Denna revolutionerande teknik erbjuder IT-proffs den lösning de behöver -
en dockningsstation för bärbara Mac och Windows -datorer som är utrustade med en USB-typ-C -port.  

Full 4K -skärmfunktionalitet 

Med denna dedikerade dubbla DisplayPort Thunderbolt 3-dockningsstationen kan du förvandla din TB3
eller USB 3.1 (Typ-C) bärbara dator till en arbetsstation med dubbla bildskärmar, inklusive dubbel 4K 60
Hz -upplösning på bärbara datorer med Thunderbolt 3.  
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Bärbara datorer med Thunderbolt
3

Bärbara datorer med USB-C(USB 3.1
Gen 1 & 2)

Två 4K 60 Hz-skärmar (4 096 x 2 160)

  En 4K 30 Hz-skärm (4 096 x 2 160)ellertvå
1080p-bildskärmar (1 920 x 1 080 | 1 920 x 1 200)

Observera att bärbara värddatorer som inte stöder MST bara

stöder en enda bildskärm

Enkel att installera och använda 

Koppla enkelt dockningsstationen till din bärbara dator med den medföljande Thunderbolt 3 -kabeln och
börja arbeta omedelbart. Med en enkel plug-and-play -installation är dockningsstationen redo att
användas så snart du ansluter den, vilket sparar  tid och krångel med att installera ytterligare drivrutiner
eller program. 

För mer installations flexibilitet kan
du använda StarTech.com:s monterings fästen (SSPMSUDWM & SSPMSVESA) som är speciellt utformade
för våra dockningsstationer och hubbar, för att montera din TB3 dockningsstation på ett skrivbord,
vägg eller annan yta för att ge dig den anpassade miljön du behöver.  

Om du behöver mer säkerhet använder du den inbyggda K-Sloten med ett vanligt kombinationslås för
bärbara datorer för att säkerställa att din docka stannar kvar. 

Många olika portar 

Den här universella Thunderbolt 3-dockningssationen (TB3) har massor av USB 3.0-portar för att du ska
kunna använda upp till fem USB-tillägg och inkluderar en GbE-port och ljud stöd: 

• 3 x USB-A-portar (inklusive 1 x snabbladdning) 
• 2 x USB-C-portar (inklusive 1 x snabbladdning) 
• 1x Gigabit Ethernet-port 
• 1 x 3,5 mm ljud/mickport  

 USB-C-portarna och en av USB-A-portarna stöder upp till 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
dataöverföringshastigheter, när den bärbara värddatorn stöder samma. 
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Strömförsörj din bärbara dator medan du laddar USB-C och USB-A-enheter 

Dockningsstationen använder bara en kabel för att strömförsörja och ladda din bärbara dator med 60 W
ström försörjning med hjälp av den medföljande 135 W strömadaptern. USB-A och USB-
C snabbladdningsportarna kan ladda din smarttelefon, surfplatta och andra USB-tillägg oavsett om du
arbetar eller inte är vid skrivbordet, och även om du kopplar ur din bärbara dator. 

Obs! Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Typ-C-standardens alla funktioner. Kontrollera att din
bärbara dators USB-C-port stöder DP alt-läge och USB Power Delivery. Om du har några frågor
om värdkompatibilitet och funktionalitet svarar våra tekniska rådgivare gärna på eventuella frågor.

 

Denna produkt täcks av StarTech.com:s 3-årsgaranti och gratis flerspråkig livstidsgaranti på teknisk
support.
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Ingenjörer
• Innehållsskapare
• Grafiska designers
• AV-produktion
• Inställningar för Ta med din egna enhet (BYOD)
• Hoteling
• Fri adress-miljöer
• Hemkontor
• Utbildningsanläggningar

Funktioner

• Anpassar sig intelligent till både bärbara datorer med Thunderbolt 3™
och USB-C™ (USB 3.1 Gen 1 och 2)

• Enkel installation utan enheter som behöver installeras, inklusive
dubbla bildskärmar utan krav på extra adaptrar

• Anslut dubbla 4K 60 Hz-skärmar till din bärbara dator med
Thunderbolt 3 eller dubbla 1080p (2K) eller en enda 4K 30Hz-skärm
till din bärbara dator med USB-C

• Rymma en mängd olika konfigurationer med den förlängda kabeln
(0,7 m)

• Anslut mycket kringutrustning med 3x USB-A-portar och 2x USB-C-
portar

• Ladda snabbt USB-A- och USB-C-enheter med snabbladdningsportar
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Warranty 3 Years

Hårdvara 4K-stöd Ja

Busstyp Thunderbolt 3

USB-C

Industristandarder DP version 1.2a HDCP 1.4 och HDCP 2.2-kompatibel

K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)

Portar 3

Skärmstöd 2

Snabbladdningsport(ar) Ja

Prestanda 4Kn Support Ja

Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)

Typ och hastighet 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

Mjukvara OS-kompatibilitet Windows 10
Windows 8
macOS Mojave (10.14)
macOS High Sierra (10.13)
macOS Sierra (10.12)

Ström Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.5A

Utspänning 5 DC

Utström 3.0A

Utseende Färg Svart och Rymdgrå

Kabinettyp Av plast

Produktbredd 22 cm [8.7 in]

Produkthöjd 3 cm [1.2 in]

Produktlängd 80 mm [3.1 in]

Produktvikt 250 g [8.8 oz]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.3 lb]

Package Height 11 cm [4.3 in]

Package Length 16 cm [6.3 in]
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Package Width 27.2 cm [10.7 in]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - Dockningsstation

1 - universell strömadapter (UK, EU)

1 - Thunderbolt 3-kabel (0,7 m)

1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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