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StarTech.com maakt het gemakkelijk om uw technische 
oplossingen te realiseren en te verbeteren, en helpt u bij  
iedere stap. Hier ziet u hoe:

Bepaal wat u nodig hebt
Weet u niet goed waar u moet beginnen? 
StarTech.com’s gebruikersvriendelijke website 
en technische adviseurs leiden u naar de beste 
oplossing voor uw connectiviteitsproblemen.

StarTech.com’s website bevat uitgebreide 
informatie, krachtige zoekfuncties en 
exclusieve hulpmiddelen zoals de ConXit 
verbindingswizard waarmee u gemakkelijk  
het juiste onderdeel kunt vinden.

Vind het juiste onderdeel

Krijg het snel geleverd
Krijg de producten die u nodig hebt  
wanneer en waar u ze nodig hebt via  
StarTech.com's wereldwijde distributienetwerk 
en kanaalpartners.

Dankzij gebruikersvriendelijke documentatie 
en online hulpmiddelen is het gebruik van 
onze producten een koud kunstje, terwijl 
het innovatieve design zorgt voor maximale 
betrouwbaarheid en prestatie.

Gebruik met vertrouwen

Identify, �nd and get the connectivity part you 
need in two easy steps

From: To:Visual Glossary 

Begin New Search

Visual Glossary 

Gender: Male

Don’t know its name?

AV Output

HDMI
DVI

Don’t know its name?

Gender: Female

USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) DisplayPort (20 pin)

BERICHT VAN DE CEO

Paul Seed 
Oprichter & Chief Executive Officer 
StarTech.com

Nu StarTech.com zijn 30e jaar ingaat, hebben 
we gezien hoe vele nieuwe en ontwrichtende 
technologieën op de markt kwamen. 2015 
is geen uitzondering. In deze uitgave van de 
Connectiviteitsgids gaan onze experts in op 
de volgende generatie USB-connectiviteit en 
andere Enerverende nieuwe technologieën, 
zoals 4K.  

Of het nu in de vergaderruimte, onderweg en 
bij uw werkstation is, aangesloten blijven is een 
echte uitdaging. Wij zijn verheugd dat we de 
vele oplossingen die StarTech.com biedt met u 
kunnen delen voor maximale productiviteit in 
elke situatie.  

We geven u met plezier de insiderskennis voor 
het aansluiten van uw technologieoplossingen.
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Laad mobiele apparaten snel 
op vanaf de USB 2.0 poort van 
uw laptop met deze snelle 
oplaadadapter.

USB2CHADP

8 onmisbare gadgets voor

onderweg

1

3 6
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8

Wees goed voorbereid als u op reis gaat door  

alle noodzakelijke accessoires mee te nemen  

om zo aangesloten en productief te blijven.

Deze handige 3-in-1 AV-adapter 
zorgt dat presentaties soepel verlopen 
door laptops op alle populaire soorten 
projectors en schermen aan te sluiten

MDP2VGDVHDW
MDP2VGDVHD

Verander elke laptop in een krachtig werkstation 
en voeg de poorten toe die u mist met deze  
USB 3.0 reisdock voor laptops.

USB3SMDOCKHV

Converteren

Docken

Verbinden

Opladen

5 Voeg gigabit Ethernet-capaciteit toe aan uw laptop 
met deze USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter. 
Inclusief geïntegreerde USB 3.0 pass-through poort.

USB31000SPTB
USB31000SPTW

Genius
— 

4 Maak een draagbare draadloze hotspot voor al 
uw Wi-Fi®-apparaten tijdens uw reizen met de 
draagbare draadloze reisrouter. 

R150WN1X1T

Bekijk het volledige assortiment van oplossingen voor onderweg op:  

www.startech.com/nl/roadwarrior
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Ons uitgebreide assortiment laptop 
docking stations omvat apparaten 
met verschillende maten en standen, 
zoals rechtop staande docks om 
ruimte te besparen. 

Deze USB 3.0 hub & laadstation heeft 
vier hub- en drie oplaadpoorten. Monteer 
de kleinste behuizing aan de wand of een 
ander oppervlak, zodat deze niet meer in 
de weg zit.

ST4300U3C3

Deze ruimtebesparende tablet-  
& telefoonstandaard heeft drie 
poorten in een USB 3.0 hub, plus  
een snelle oplaadpoort. 

ST4300U3C1B

ST4300U3C1

Laad en synchroniseer de meeste 
mobiele apparaten overal waar u 
heen gaat met deze alles-in-1 Apple 
Lightning en Micro-USB-kabel.

LTUB1MBK 

Met onze scharnierende schermarm 
kunt u een scherm aan de zijkant van 
uw bureau monteren met een breed 
verstelbereik, waardoor u ruimte 
vrijmaakt.

ARMPIVOTE

Docken

Opladen & verbinden

Monteren

1

3 4 5

2 Meer 
informatie over 

montagesteunen 
vindt u op  
pagina 9.

1

1 2
4
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Bekijk het volledige assortiment werkplek oplossingen op:  
www.startech.com/nl/workstation

De aangesloten 

werkplek
Ruimte besparen en tegelijkertijd volledige 

connectiviteit behouden, is een lastige balanceeract.  

Wij kunnen u met beide helpen door de juiste 

apparaten in uw open-conceptkantoor, hot desk  

of werkplek te integreren.

Bespaar geld 
op dure wifi in 

hotels. 

Laad onderweg twee mobiele 
apparaten tegelijkertijd op  
met deze 2-poorts autolader 
met een USB-poort

USBLT2PCARW
USBLT2PCARB

Verwisselbare 
stekkers

Laad uw tablet en telefoon 
tegelijkertijd op tijdens 
internationale reizen met deze 
2-poorts USB-wandlader.

USB2PACBK

USB2PACWH

Wit

Wit

Wit

Wit

Wit

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Geïntegreerde 
Lightning- kabel

Ondersteunt HDMI, VGA en DVI  
vanaf een Mini DisplayPort-bron.

2 Met deze compacte HDMI-naar-VGA-
adapter kunt u uw laptop op VGA-
schermen en -projectors aansluiten.

HD2VGAMICRO

USB 3.0

4 K Thunderbolt

USB 3.0

Het voordeel van StarTech.com:
• Creëer een flexibele en efficiënte werkomgeving 
• Bespaar ruimte met geoptimaliseerde connectiviteit

Desktop

Reizen

USB3SDOCKDD
TB2DOCK4KDHC

USB3SMDOCKHV

PRAAT MET EEN TECHNISCH ADVISEUR

0800 0230 168 www.startech.com/nl/chat
LIVE CHATTELEFOON
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Vergroot uw productiviteit met 

meerdere 
schermen

Gebruik een bestaande poort
Als u beschikt over een extra video- of USB 3.0 poort, kunt u uw computer gemakkelijk 

en goedkoop op een ander scherm aansluiten.

Mini DisplayPort
of Thunderbolt

MDP2VGA2 MDP2DVI3 MDP2HDMI MDP2DPMF6IN

DisplayPort DP2VGA3 DP2DVI2 DP2HDMI2 DISPL2M

HDMI HD2VGAE2 HDDVIMF8IN HDMM2M *Zie ConXit

Micro HDMI MCHD2VGAE2 HDDDVIMM1M HDADFM5IN *Zie ConXit

Mini HDMI MNHD2VGAE2 HDCDVIMM1M HDACFM5IN *Zie ConXit

USB 3.0 USB32VGAES USB32DVIEH
USB32HDES                                                                    
USB32HD4K                       

USB32DPES
USB32DP4K                      

VGA DVI HDMI DisplayPort

Ik wil verbinding maken met:

Mijn computer  
heeft deze poort:

1080p 1080p

4K Ultra HD 4K Ultra HD

Sluit meerdere schermen aan op één poort
U kunt meerdere schermen aansluiten op één USB 3.0 

of Mini DisplayPort-aansluiting op uw computer.

Upgrade naar 4K
4K Ultra HD biedt u een verbazingwekkende beeldkwaliteit die 
vooral handig is voor gedetailleerde werk zoals het bewerken van 
video's of grote spreadsheets. 

USB 3.0 videoadapters voor  
4K Ultra HD
USB32HD4K  
USB32DP4K

• Sluit een niet-4K apparaat aan op een 4K scherm.
• DisplayLink 4K Plug-and-Display gecertificeerd voor   
 automatische installatie en updates van stuurprogramma's.

Dezelfde 
schermervaring  
als vier 1080p 

schermen.

Bekijk het volledige assortiment oplossingen met meerdere schermen op:  
www.startech.com/nl/display-adapters

Sluit een HDMI- en een DVI-I-scherm aan 
op een USB 3.0 poort.

Sluit max. 2 schermen aan 
via USB 3.0
USB32HDDVII

Sluit max. 3 schermen aan via 
DisplayPort of Mini DisplayPort
MSTDP123DP  
MSTMDP123DP

Met deze MST hubs kunt u max. 3 DisplayPort-
schermen op uw computer aansluiten. 

De computer moet 
ondersteunen

DisplayPort 1.2 
MST

Ondersteunt:

1080p HD

HDMI

DisplayPort

DisplayPort

Mini DisplayPort

*U vindt ConXit op www.startech.com/nl/conxit

PRAAT MET EEN TECHNISCH ADVISEUR

0800 0230 168 www.startech.com/nl/chat
LIVE CHATTELEFOON
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Wij bieden apparatuurmontage- en 
bedieningsoplossingen niet alleen voor de 
serverruimte, maar ook voor plaatsen die klanten 
en het publiek bezoeken, waar elegantie ook van 
belang is. In de vergaderruimte of het klaslokaal, in 
de lobby of aan uw bureau – of in de serverruimte 
– we kunnen u helpen.

Uw 
apparatuur 
netjes opslaan, 
monteren en bedienen

Opslaan

Berg uw servers, netwerk- en 
telecommunicatieapparatuur op in een 
stevig rek met 4 stijlen Met gemakkelijk 
leesbare markeringen voor rack units en 
dieptes. Inclusief zwenkwielen, stelpoten  
en kabelhaken.

12U Server rack 
instelbare diepte met open frame
4POSTRACK12U

Voeg een geventileerde, schuifbare  
lade met kabelhaken toe aan bijna  
elke server rack of -kast met 4 stijlen.  
Met verstelbare montagediepte.

2U Server rack lade  
schuifbaar en geventileerd
UNISLDSHF192

Ons volledige assortiment serverbeheeroplossingen vindt u op:  
www.startech.com/nl/server-management

Monteren

Bevestig twee schermen aan de zijkant van uw bureau of 
tafel met een breed verstelbereik. Om langere pagina's of 
codeblokken te bekijken zonder te scrollen. De dubbele arm 
ondersteunt ook de omschakeling van liggend naar staand 
voor beide schermen.

Scharnierende  
montagearm voor  
twee schermen
ARMDUAL

Bedien twee USB-computers met één toetsenbord,  
muis en een VGA-scherm. Schakel tussen apparaten  
met minimale vertraging dankzij USD Dynamic Device 
Mapping (DDM)-technologie. 

2-poorts KVM switch met  
fast switching
SV231USBDDM

Bedienen

Back to BackSide by side
Vertical

Side by side
Horizontal

Side by side
Vertical | Horizontal 

Berg IT-apparaat onopvallend in het kantoor of 
klaslokaal op. De isolatie garandeert minimale 
geluidsoverlast, terwijl de ventilatoren en het 
luchtstroomontwerp voor maximale koeling zorgen. 
Bovendien voorkomen de sleutelsloten aan de  
voor- en achterkant toegang door onbevoegden.

Stille & stijlvolle serverkast
RKWOODCAB12

Een nieuwe connector is nu beschikbaar voor 
computers, rand- en mobiele apparaten: 
de USB-C™ connector. Ook bekend als USB 
Type-C™; het is veel meer dan alleen USB! Het 
biedt de volgende functies via één connector:

USB-C 

Bij nieuwe laptops kunnen de DisplayPort connectors, verouderde voedingsconnectors en traditionele grotere USB connectors vervangen 
worden door de innovatieve USB-C connector. Hierdoor kunnen apparaten kleiner, dunner en lichter worden. Daarbij is de USB-C connector 

omkeerbaar, d.w.z. het maakt niet meer uit hoe u de connector erin steekt; frustratie en beschadigde poorten behoren tot het verleden!

Apparaatfabrikanten kunnen USB-C op verschillende manieren implementeren. Dit kan leiden tot uitdagingen voor IT-professionals en 
eindgebruikers, die deze nieuwe apparaten in bestaande omgevingen willen aansluiten. StarTech.com kan u helpen.

De volgende 
connectiviteitsgeneratie is hier!

Schermadapters Kabels Docking stations Kaarten & hubs Harde-schijfbehuizingen

Verkrijgbaar in zomer 2015

USB Type-C en USB-C zijn handelsmerken van USB Implementers Forum.

Spannende nieuwe USB-C producten van StarTech.com

Schermen van hogere kwaliteit
Genieten van resoluties van meer dan 4K met  

DisplayPort over USB-C

Een computer aansluiten op dubbele 4K Ultra HD-schermen

Meerdere schermen gebruiken met één connector, dankzij MST

USB-C laptops kunnen via de USB-C poort worden opgeladen, 
waardoor u geen speciale voedingskabels meer nodig hebt

Voed & laad elk USB-C apparaat op met dezelfde kabel

Verhoog uw productiviteit met  
single-cable docking

Weergeven, opladen, voeden, netwerken,  
data en audio met één verbinding

USB-C ondersteunt momenteel  
datatransmissiesnelheden tot USB 3.1 (10 Gbps)

Op schaal ontworpen omdat de datasnelheid  
continu toeneemt

Universeel opladen & voeden

Eenvoudig docken

Ontworpen voor de toekomst

Ons volledige assortiment USB-C oplossingen vindt u op:  
www.startech.com/nl/usb-c

USB-C biedt spannende nieuwe mogelijkheden

Externe schermen Opladen & voeden USB data

PRAAT MET EEN TECHNISCH ADVISEUR

0800 0230 168 www.startech.com/nl/chat
LIVE CHATTELEFOON
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De aangesloten 
vergaderruimte
Maximaliseer de productiviteit op vergaderplaatsen door 
integratie van de juiste connectiviteitsoplossingen.

De Conference Table Connectivity Box 
vermindert kabelwarboel door apparaten 
onopvallend in de tafel van uw vergaderruimte 
te installeren. Sluit laptops en andere apparaten 
comfortabel aan op schermen of projectors. Biedt 
aansluitingen voor HDMI, VGA, mDP, composiet 
AV, Ethernet en USB.  
BOX4HDECP 

Lange HDMI-kabel
Een groot aantal opties  
zijn beschikbaar inclusief 
active & optisch met 
lengtes tot 30 m. 

CAT 6 patchkabels 
Een uitgebreide 
selectie kleuren en 
lengtes tot 15 m.

Het voordeel van StarTech.com:
• Snel en gemakkelijk aansluiten 
• Creëer een professionele omgeving  
 zonder kabelwarboel 
• Gegarandeerde compatibiliteit met de  
 meeste laptops en apparaten

Verbinden & converteren

1

2 3

7 gadgets om u bij uw 
volgende presentatie te 
helpen
— 

Verlengen Opladen Delen

Versterk een HDMI-signaal tot 100 m met 
deze HDMI over Cat5e/6 extenderset.

ST121HDBTPW

Houd mobiele apparaten tijdens 
vergaderingen opgeladen met dit 
7-poorts USB-laadstation. 

ST7CU35122

Presenteer content vanaf uw smartphone,  
tablet of laptop op elk gewenst HDMI-scherm 
met deze draadloze schermadapter voor 
mobiele apparaten.

WIFI2HDMCGE

4 5 6

ETL-gecertificeerd voor gegarandeerde 
kwaliteit en betrouwbaarheidGeschikt voor installatie in de wand

Bekijk het volledige assortiment vergaderruimte oplossingen op:  

www.startech.com/nl/boardroom

Inclusief 
montage 
steunen 

PRAAT MET EEN TECHNISCH ADVISEUR

0800 0230 168 www.startech.com/nl/chat
LIVE CHATTELEFOON
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Digitale signage is een levendige en eenvoudig te actualiseren manier  
voor de weergave van bijv. tekst, informatie, afbeeldingen en animaties.  
U kunt digitale signage gebruiken in kantoren en winkels, op openbare 

plaatsen, opleidingsruimtes - bijna overal dus.
Wij bieden vele producten om uw digitale signage op te zetten en aan te sluiten, inclusief 

videowanden, switches en vaste/draadloze extenders zodat uw mediabronnen onzichtbaar 
blijven. Wij kunnen u helpen uw bericht in 4K Ultra HD weer te geven voor de hoogste 
resolutie en duidelijkste beeldkwaliteit, wat vooral belangrijk is voor grotere signage.

Maak uw signage 

levendig

Het volledige assortiment digitale signage oplossingen vindt u op:  
www.startech.com/nl/digital-signage

Waar wordt 4K het meest toegepast — 
wat zal volgend jaar of daarna aanslaan?

Wat is uw mening over de laatste  
tech trends en het gebruik ervan?

Waar ligt de toekomst van 4K?

A 4K wordt momenteel veel gebruikt voor het produceren  
van video/media. De komende 2 jaar zullen we zien dat 4K video 

meer openbaar beschikbaar komt via tv en thuisvideo, bijv.  
Blu-ray-schijven. Omdat de meeste video's in 4K worden 

geproduceerd, is het nu belangrijk dat distributie en  
levering daarop worden afgestemd. 

A De nieuwste technologie is geweldig voor computergebruikers die 
hogere resoluties willen, consumentenelektronica (tv en thuisvideo). 

We verwachten dat deze technologie gebruikelijk zal worden in huizen, 
kantoren, winkels (digitale signage) en de gezondheidszorg. Op het 
moment dat deze technology de norm wordt,  zal de vraag naar 4K 

video en content stijgen. Videoproductie in 4K zal de standaard worden. 

V

V

V

A 4K maakt een opmars en we denken dat het  
snel zal worden geaccepteerd door een brede groep  

kijkers, videoprofessionals en tv.

4KHUB interviewde onlangs StarTech.com 
Senior Product Manager, John Mardinly 

over de toekomst van 4K-technologie.

Lees over de laatste 

4K trends

TECHTRENDS

Extender & videowanden

Deel en schakel vier afzonderlijke HDMI audio-/videosignalen 
tussen vier schermen. Toon meerdere signalen op hetzelfde 
scherm met Picture-and-Picture (PAP), of verdeel de signalen 
over meerdere schermen. Gebruik dit met andere producten 
voor een meer geavanceerde videowand met meerdere 
bronapparaten en panelen, die u via IP kunt bedienen.

Videowand voor max. 4 schermen
VS424HDPIP

Zend, met behulp een extender, een audio-/videosignaal 
naar max. 100 schermen via één beheerd gigabit netwerk. 
Extra ST12MHDLANRX ontvangers vereist (apart verkrijgbaar). 
Gebruik bij videowanden meerdere zenders en ontvangers 
om 64 signalen over 64 schermen te verdelen.

Extender en videowand 
voor vele schermen
ST12MHDLAN

Meerdere schermen & 4K

Zend een 4K Ultra HD-signaal  
naar 2 schermen voor prachtige  
en duidelijke signage.

4K A/V-splitter voor 2 schermen
ST122HD4KU

Kabels & accessoires

Wij bieden een volledig assortiment kabels 
en adapters, inclusief HDMI, VGA, Network & 
DisplayPort. Wij bieden ook vele verschillende 
extenders, splitters en switches.

4
Schermen

100
Schermen

Netwerkkabels
SKU weergegeven:

N6PATC15MBL

Verschillende lengtes, 
kleuren & connectors 

beschikbaar

Het gaat allemaal  
om keuzes.

VGA-kabels met hoge resolutie
SKU weergegeven:

High-speed HDMI-kabels
SKU weergegeven:

Ultra
HD

HDMM2MHS | HDMM15M MXTMMHQ2M | MXTMMHQ15M 
www.startech.com/nl/cables

PRAAT MET EEN TECHNISCH ADVISEUR

0800 0230 168 www.startech.com/nl/chat
LIVE CHATTELEFOON
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Nu steeds meer apparaten op het internet zijn aangesloten,  

wordt het vermogen om uw netwerk uit te breiden, 

beschikbare poorten en voeding opties te vinden een  

continue zorg. Wij bieden een variëteit aan producten  

om uw netwerkaansluitingen van apparaten te updaten,  

en om uw netwerk binnen, tussen gebouwen en  

buiten te vergroten.

Maximaliseer uw 

netwerk

wilt u verbinding maken wilt u doen u het kunt doen deze technologie kiezen

Binnen vast 

Binnen draadloos 

Ons volledige assortiment netwerkoplossingen vindt u op:  
www.startech.com/nl/networking

Solid-State Drive (SSD) opslag biedt u hoge snelheid, 

een kleine-vormfactor, geluidsarm gebruik en een  

lange levensduur. We kunnen u helpen verbinding  

te maken met SSD in verschillende omgevingen,  

deze mee te nemen en aan uw computers, apparaten 

en serverruimtes toe te voegen.

Ons volledige assortiment SSD-opslagoplossingen vindt u op:  

www.startech.com/nl/SSD

Sluit een 2.5 inch SATA-schijf aan op uw computer. 
UASP biedt tot 70% hogere transmissiesnelheden 

dan conventionele USB 3.0.

Gebruik deze PCI Express-kaart om extra SATA-
schijven aan te sluiten. Ondersteunt HyperDuo™ 
RAID-technologie zodat u SSD-prestaties met 
HDD-capaciteit kunt combineren.

SATA naar USB 3.0 kabel
USB3S2SAT3CB

Dubbele 2,5 inch naar 3,5 inch 
steun voor SATA-schijven

BRACKET25X2

2-poorts SATA-kaart voor een 
HyperDuo RAID array

PEXMSATA3422

Maximaliseer 

SSD-opslag

Verander elke 2.5 inch SATA-schijf in een externe  
schijf. USB Attached SCSI Protocol (UASP) biedt tot  
70% hogere transmissiesnelheden dan conventionele USB 
3.0. Aluminium behuizing. Geen voedingsadapter nodig.

USB 3.0 behuizing 
voor SATA-opslag
S2510BMU33

70%
sneller

Kloon een drive zonder een 
computerverbinding of dock de drives via  
USB 3.0 of eSATA voor gemakkelijke toegang.

eSATA en USB 3.0 duplicator 
en dock voor SATA-schijven
SDOCK2U33RE

Waar

Netwerkconnectiviteitstabel 

Wat Hoe Waarom

Monteer twee 2,5 inch SATA-schijven in een  
single 3,5 inch drive bay. Inclusief kabels.  
Robuuste stalen constructie.

70%
sneller

Vergroot uw bandbreedte met uw bestaande  
 Cat 6a-kabels, en voorkom zo kostbare 

glasvezelupgrades. 

Aanzienlijk lager stroomverbruik 
vergeleken met soortgelijke kaarten.

Biedt uitzonderlijke snelheid en bereik, in 
combinatie met een 802.11ac router.

Biedt snel en betrouwbaar netwerktoegang  
over grotere afstanden dan op koper 

gebaseerde netwerken.

Weerbestendige behuizing. Inclusief stang- en 
wandmontageopties. Power-over-Ethernet 

(PoE) betekent dat u het toegangspunt kunt 
installeren waar geen voeding beschikbaar is en 

ook andere PoE-apparaten kunt voeden.

Voeg een draadloos-N toegangspunt en twee 
geïntegreerde RJ45 LAN- en telefoonpoorten toe 

voor vaste netwerkapparaten.

Maak meerdere tijdelijke gastaccounts voor  
toegang tot uw veilige draadloze netwerk, met een 

druk op de knop. Inclusief geïntegreerd scherm.

Maak verbinding met een vast gigabit  
Ethernet-netwerk waar draadloze signalen  

beperkt of niet beschikbaar zijn.

Ontworpen voor installatie in desktops of in de wand.

Voeg 10 gigabit Ethernet toe aan uw computer 
met een PCI Express-kaart. 

Voeg draadloze AC-connectiviteit  
toe aan een computer.

Uitbreiden van een gigabit Ethernet-
verbinding tussen gebouwen

Voeg wifi toe aan een plaats buiten.

Creëer een Wi-Fi® hotspot voor binnen   
met een bestaande vaste verbinding.

Maak meerdere tijdelijke gastaccounts voor 
toegang tot uw veilige draadloze netwerk.

10 gigabit netwerkkaart
ST10000SPEX

USB 3.0 netwerkadapter voor 
dual-band draadloze AC

USB867WAC22

Gigabit Ethernet naar LC 
glasvezelconverter 550 m

ET91000LC2

Toegangspunt voor buiten 
voor een draadloos netwerk

Draadloos toegangspunt in de 
wand voor 802.11b/g/n

AP300WN22WUE

Access point & account-generator  
voor gastgebruikers van draadloos N 

R300WN22GAEU

Thunderbolt naar gigabit Ether-
net + USB 3.0 adapter

TB2USB3GE

5-poorts Gigabit switch
DS51002GB

Voeg een gigabit Ethernet-poort en een USB 3.0 
hubpoort toe aan uw computer met Thunderbolt.

Maak een netwerk bestaande uit max. vijf 
Ethernet-apparaten met een energiezuinige 

gigabit switch.

Buiten

Tussen gebouwen

2,4 GHz – IP67

5 GHz – IP67

5 GHz – lang bereik

R300WN22ODE

R300WN22MO5E

R300WN22OP5E

Biedt het snelst beschikbare  
sectorgewijs schijfklonen 
— 
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Uw mobiele apparaten aansluiten, 
Zorg dat u uw apparaat voldoende opgeladen is, waar u ook bent.  

Wij hebben oplossingen voor het opladen op uw werk, thuis , onderweg of in de auto.

Bekijk het volledige assortiment mobiele oplossingen op:  
www.startech.com/nl/mobile-devices

Autoladers

Laad uw Micro-USB apparaat op met de geïntegreerde Micro-
USB kabel, en laad een tweede apparaat op via de USB-poort.

2-poorts autolader - USB en  
geïntegreerde Micro-USB kabel
USBUB2PCARB

Laad uw Lightning Apple-apparaat op 
met de geïntegreerde Lightning-kabel, 
en laad een tweede apparaat op via de 
USB-poort.

2-poorts autolader - USB en 
geïntegreerde Lightning-kabel
USBLT2PCARW

Lightning- 
kabel

Micro-USB 
Kabel

Laders voor op reis

Laad uw tablet en telefoon tegelijkertijd 
op. Inclusief uitwisselbare stekkers voor 
verschillende landen.

2-poorts USB-wandlader  
voor internationale reizen 
USB2PACBK

2,4 A USB 2.0 poort

2,4 A USB 2.0 poort

Apple: Lightning | 30-polige dock-apparaten
Android: Micro USB 

1 A USB 2.0 poort

1 A USB 2.0 poort

Compact 
design

Voor het opladen of synchroniseren van 
uw Micro USB-apparaten, iPhone, iPod of 
iPad met één kabel. 

3-in-1 oplaadkabel voor  
Apple en Micro USB
LTADUB1MB

Oplaadkabels

3 m

Deze lange, zwarte kabel past perfect bij uw zwarte apparaten 
en laadt en synchroniseert uw apparaten over langere afstanden. 
Ideaal voor als u onderweg bent en uw apparaat wilt gebruiken 
tijdens het opladen. 

Lightning-kabel voor Apple-apparaten
USBLT3MB

De juiste oplaadkabels voor elke situatie

Wij bieden een breed assortiment kabels, met hoogwaardige 
kwaliteit en duurzaamheid. Wij bieden verschillende lengtes, 
connectors, kleuren en adapters.

Laders voor thuis en op kantoor

Voeg connectiviteit voor meerdere 
apparaten toe en een speciale 
laadpoort in één product.

4-poorts USB 3.0 hub plus  
3 USB-oplaadpoorten
ST4300U3C3

Inclusief:

Oppervlak- & 
wandmontag-

esteun
 

Installeer een speciaal USB-laadstation in een vergaderruimte of 
helpdeskomgeving. Met vijf 1A- en twee 2A-poorten. Inclusief een 
oppervlak- en wandmontagesteun voor veilige bevestiging.

7-poorts oplaadstation  
voor USB-apparaten 
ST7CU35122

Een gadget die u echt 
moet hebben
— RuggedPCReview.com

opladen & synchroniseren
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Upgrade de connectiviteit van

Met onze producten kunt u:

Upgrade uw Ultrabook

Verbinding maken met de meest 
oudere schermen en projectors

Verbinding maken met recente 
schermen, projectors en platte  
tv-schermen

Snel bestanden kopiëren  
(tot 1000Mbps) met meer veiligheid  
en betrouwbaarheid dan Wi-Fi®

Of u nu onderweg of op kantoor bent, wij kunnen u helpen voorbereid te zijn 
en uw computer of tablet aan te sluiten op wat u ook maar nodig hebt.

VGA

HDMI

Vast gigabit Ethernet 
via RJ45

Op uw werkplek

USB-poorten

Uw opslagruimte

Verander uw laptop in een  
kantoor - of thuiswerkplek  
met behulp van 1 kabel.

Zorg dat u voldoende  
USB-poorten heeft voor uw  
opslag-, rand- en andere apparaten,  
als u onderweg bent

Krijg toegang tot grote 
datahoeveelheden met  
hoge snelheid   
(20 Gbps voor Thunderbolt 2 producten)

Docken

Uitbreiden

Toevoegen

Bekijk het volledige assortiment laptop accessoires op:  
www.startech.com/nl/laptop-accessories

Sluit uw Ultrabook™ aan op een VGA-projector of 
-scherm en voeg een Ethernet + 1 USB 3.0 poort toe 
met deze gebruiksvriendelijke adapterbundel

Voeg een DisplayPort, 1xUSB Fast-Charge + Sync, 
3xUSB3.0, gigabit Ethernet en audio toe aan uw 
Ultrabook™ of MacBook® via een USB 3.0 kabel

Scherm-/Ethernet-set voor  
New Lenovo® X1 Carbon 2 
LENX1MDPUGBK

USB 3.0 laptop docking station 
met 4K DisplayPort, HDMI 
USB3DOCKHDPC

uw apparaat

Meer capaciteit aan uw apparaat toevoegen:

Upgrade uw MacBook

Creatieve professionals zoals video-editors 
stellen extreem hoge eisen aan externe opslag, 
zowel qua capaciteit als snelheid. 

Onze Thunderbolt™ producten voldoen aan deze producteisen  
en zien er ook nog mooi uit naast uw MacBook.

VGA HDMI RJ45 USB Docken Opslaan

M
ac

Bo
ok MacBook Air

MDP2HDVGAW

MACAMDPGBK

MDP2HDVGAW

MACAMDPGBK

TB2USB3GE

MACAMDPGBK
ST4300MINU3W TB2DOCK4KDHC

S354SMTB2R

S252SMTB3

MacBook Pro  
met retina-scherm

MDP2VGDVHDW

MACPRMDPUGBK
Uw apparaat  
heeft deze poort

TB2USB3GE

MACPRMDPUGBK
ST4300MINU3W TB2DOCK4KDHC

S354SMTB2R

S252SMTB3

U
ltr

ab
oo

k™

Lenovo X1 
Carbon

MDP2VGDVHD

LENX1MDPUGBK
Uw apparaat  
heeft deze poort

USB31000SPTB

LENX1MDPUGBK
ST4300PBU3 USB3DOCKHDPC S252BU33R

Lenovo Yoga 3 Pro MCHD2VGAE2 
LENYMCHDVUGK

HDADFM5IN 
LENYMCHDVUGK

USB31000SPTB 
LENYMCHDVUG

ST4300PBU3 USB3DOCKHDPC S252BU33R

HP EliteBook 
Folio*

Uw apparaat  
heeft deze poort

DP2VGDVHD
Uw apparaat  
heeft deze poort

ST4300PBU3 USB3DOCKHDPC S252BU33R

ASUS N550JK MDP2VGDVHD
Uw apparaat  
heeft deze poort

Uw apparaat  
heeft deze poort

ST4300PBU3 USB3DOCKHDPC S252BU33R

M
ic

ro
so

ft 
Su

rfa
ce

 

Surface Pro 3™
MDP2VGDVHD

MSTP3MDPUGBK
MDP2VGDVHD 
MSTP3MDPUGBK

ST3300GU3B

MSTP3MDPUGBK
ST4300PBU3 USB3SDOCKDD S252BU33R

Ch
ro

m
eb

oo
k

Acer C720 HD2VGAMICRO
Uw apparaat  
heeft deze poort

USB31000SPTB ST4300PBU3 S252BU33R

Samsung  
Chromebook 2 & 3

HD2VGAMICRO

SAMC2VGAUGEK
Uw apparaat  
heeft deze poort

USB31000SPTB

SAMC2VGAUGEK
ST4300PBU3 S252BU33R

Connectors Accessoires

Thunderbolt 2™ 4-bay 3,5 inch SATA  
harde-schijfbehuizing met RAID
S354SMTB2R

Thunderbolt™ naar gigabit  
Ethernet + USB 3.0 adapter
TB2USB3GE

Thunderbolt™ 2 4K laptop  
docking station met TB-kabel
TB2DOCK4KDHC

V
er

bi
nd

in
g 

m
ak

en
 m

et

*Sommige modellen HP EliteBook Folio hebben wellicht een andere set connectors.
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Ruim 3.000 producten die meer dan 200 verschillende technologieën ondersteunen, 
garanderen dat u altijd het onderdeel vindt dat u nodig hebt.

Van oudere tot de allernieuwste, StarTech.com's connectiviteitsonderdelen  
ondersteunen alle technologieën die u nodig hebt.

Harde-schijfaccessoires

Add-on kaarten &  
randapparatuur

Netwerken IO

Audio-videoconnectiviteit

Kabels

Serverbeheer

Adapters
Converters
Extenders
Splitters
Switches

Speciale lengtes
Gehoekte connectors
Ruim aanbod aan kleuren
Nieuwe en oudere connectortypes

KVM switches
Speciale racks
Rackmount KVM Consoles
Crash cart adapters

Drive duplicators & docking stations
Externe-schijfbehuizingen
Mobile Racks
Drive adapters & -converters

Kaarten & adapters
Docking stations
Hubs

Mediaconverters & -extenders
Netwerkadapterkaarten
Draadloze netwerkadapters
Ethernet switches
Netwerkprintservers

3,5 mm Mini-Jack 
Apple dock-connector
Apple Lightning connector 
ASUS-connector
AT-moederbordvoeding 
ATX-voeding 
Coaxial voeding connector
Bluetooth
BNC 
Centronics 
CompactFlash sleuf
Component video 
Composiet video 
DB-15 
DB-25 
DB-9
DFP 

Digitale coax audio 
DisplayPort 
DVI-D 
DVI-I 
eSATA 
ExpressCard 
Glasvezel LC
Glasvezel MT-RJ
Glasvezel SC
Glasvezel ST
Firewire 
HDMI 
HPDB50 SCSI-2 
HPDB68 SCSI-3 
IDC 
IEC 60320 voeding
IrDA 

LP4 
Geheugenstick 
Micro HDMI 
Micro SATA 
Mini HDMI 
Mini PCI Express 
Mini PCI type III 
Mini-Centronics 
Mini-DIN
Mini-DisplayPort
Molex-ventilator
MPC2 
MPC3
mSATA-sleuf
NEMA 5-15 voeding 
PC-kaartsleuf
PCI-sleuf

PCI Express 
DIN voeding
eSATA voeding
USB voeding 
PS/2 
RCA
RJ-11
RJ-45
RP-SMA
RP-TNC
Samsung-connector
SATA 
SATA data- & voeding-
combinatie
SATA-voeding 
SD-/MMC-sleuf
SFF

SFP 
Slim ATAPI 
Slimline SATA
SMA 
SmartMedia-sleuf
SP4 
Stereoaudio 
S-Video 
Terminal Block
Thunderbolt™ 
Thunderbolt™ 2
Toslink 
Type F
USB 3.0 A 
USB 3.0 B 
USB 3.0 Micro-B 
USB-A 

USB-B 
USB Micro 
USB Micro-B 
USB Mini 
USB Mini-B 
USB-C
V.35 
VGA 
VHDCI 
Draadloos G
Draadloos N 
xD-kaart sleuf
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