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StarTech.com gör det lätt att möjliggöra och förbättra dina tekniska 
lösningar och hjälper dig hela vägen. Så här fungerar det:

Svårt-att-hitta 

gjort lätt

Identifiera vad du behöver
Osäker på var du ska börja? StarTech.coms 
användarvänliga webbsida och tekniska support 
kommer att visa dig vilka lösningar som är bäst 
för dina anslutningsproblem.

StarTech.coms webbsida ger dig utförlig 
information, omfattande sökningar och 
exklusiva verktyg, som anslutningsguiden 
ConXit som gör det enkelt att hitta rätt del.

Hitta rätt del

Få den snabbt levererad
Få de produkter du behöver, när och var 
du behöver dem via StarTech.coms globala 
leveransnätverk och samarbetspartners.

Användarvänlig dokumentation och 
onlineresurser gör det enkelt att använda våra 
produkter samtidigt som innovativ design 
maximerar tillförlitligheten och prestandan.

Känn dig trygg

Identi�era och hitta den anslutningsdel som du 
behöver i två enkla steg

Från: Till:Visuell ordista

Börja söka nu

Visuell ordista

Gender:r: Alla

et du inte vad den heter? et du inte vad den heter?

Gender:r: Male

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

ConXit anslutningsguide

MEDDELANDE FRÅN VD

Paul Seed 
Grundare & Verkställande Direktör 

StarTech.com

Under StarTech.coms 30 år har vi sett många 
nya och omstörtande tekniker nå marknaden. 
2015 är inget undantag. I det här numret av 
Anslutningsguiden utforskar våra experter 
nästa generations USB-anslutningar samt andra 
spännande nya tekniker, som till exempel 4K.  

Att vara ansluten är en riktig utmaning, oavsett 
om du är i styrelserummet, på resande fot 
eller vid arbetsstationen.  Vi är glada över att 
kunna dela med oss av de många lösningar 
som StarTech.com erbjuder för att maximera 
produktiviteten i alla situationer.  

Vi ser fram emot att ge dig en överblick från den 
inre kretsen om tekniska anslutningslösningar 
och som alltid göra svårt-att-hitta lätt.
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Snabbladda mobila enheter från USB 

2.0-porten på din bärbara dator med 

denna adapter för snabbladdning.

USB2CHADP

8 anslutningsprylar man inte kan vara utan för

resande affärsmän

1

3 6

7
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Var förberedd när du reser genom att ta med dig alla 
nödvändiga tillbehör och var ansluten och produktiv.

Denna praktiska 3-i-1 AV-adapter ser 
till att presentationer går smidigt  
genom att ansluta bärbara datorer till 
alla vanliga projektorer och skärmar

MDP2VGDVHDW

MDP2VGDVHD

Förvandla en bärbar dator till en kraftfull 
arbetsstation och lägg till de portar du saknar 
med denna USB 3.0 rese-dockningsstation 
för bärbara datorer.

USB3SMDOCKHV

Konvertera

Docka

Anslut

Ladda

5 Lägg till Gigabit Ethernet till din bärbara dator med 
denna USB 3.0 till Gigabit Ethernet-adapter. Har 
en inbyggd USB 3.0-genomströmningsport.

USB31000SPTB

USB31000SPTW

Genialt
— 

4 Skapa en bärbar trådlös hotspot för alla dina 
Wi-Fi®-kapable enheter när du reser med den 
bärbara trådlösa rese-routern. 

R150WN1X1T

Se hela vårt utbud av lösningar för resande affärsmän på: 
www.startech.com/se/roadwarrior
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I vårt stora utbud av dockningsstationer 
för bärbara datorer finns olika storlekar 
och orienteringar, som till exempel upprätta 
dockningsstationer för att spara utrymme. 

Denna USB 3.0-hubb & -laddningsstation 
ger fyra hubb- och tre laddningsportar. 
Montera det minsta kabinettet på väggen 
eller annan yta, ur vägen.

ST4300U3C3

Detta platssparande stativ för surfplatta 
& telefon ger tre portar i en USB 3.0-hubb 
och en snabbladdningsport. 

ST4300U3C1B

ST4300U3C1

Ladda och synka de flesta mobila enheterna 
var du än går med denna allt-i-ett Apple 
Lightning- och Micro-USB-kabel.

LTUB1MBK 

Vår ledade monitorarm låter dig 
montera en skärm på sidan av 
skrivbordet med många olika justeringar 
för att frigöra utrymme.

ARMPIVOTE

Docka

Ladda & anslut

Montera

1

3 4 5

2 Läs mer om 
monteringar 
på sidan 9.

1

1 2
4

35

Se hela vårt utbud av lösningar för arbetsstationer här: 
www.www.startech.com/se/workstation

Den anslutna 

arbetsstationen
Att spara utrymme och samtidigt ha alla 

anslutningar kan vara en svår balansgång. Vi 

kan hjälpa dig med båda delarna genom att 

integrera de rätta enheterna på ditt kontor eller 

arbetsstation i ett kontorslandskap.

Sparar pengar 
på dyrt Wi-Fi på 

hotell. 

Ladda två mobila enheter samtidigt 

på resande fot med denna 

billaddare med två portar och 
utrustad med en USB-port

USBLT2PCARW

USBLT2PCARB

Utbytbara 
kontakter

Ladda surfplattan och 

telefonen samtidigt när du reser 

internationellt med denna USB-
väggladdare med 2 portar.

USB2PACBK

USB2PACWH

Vit

Vit

Vit

Vit

Vit

Svart

Svart

Svart

Svart

Svart

Inbyggd Lightning 
kabel

Stöder HDMI, VGA och DVI från  
en Mini DisplayPort-källa.

2 Denna kompakta HDMI till 
VGA-adapter ansluter din 
bärbara dator till VGA-skärmar 
och -projektorer.

HD2VGAMICRO

USB 3.0

4K Thunderbolt

USB 3.0

Fördelarna med StarTech.com:
• Skapa en flexibel och effektiv arbetsmiljö 
• Spara utrymme med optimerad anslutning

Skrivbord

Rese

USB3SDOCKDD

TB2DOCK4KDHC

USB3SMDOCKHV

PRATA MED TEKNISK SUPPORT
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Förbättra produktiviteten med

flera skärmar

Använd en befintlig port
Om du har en extra video- eller USB 3.0-port är det enkelt 

och billigt att ansluta datorn till en annan skärm.

Mini DisplayPort
eller Thunderbolt

MDP2VGA2 MDP2DVI3 MDP2HDMI MDP2DPMF6IN

DisplayPort DP2VGA3 DP2DVI2 DP2HDMI2 DISPL2M

HDMI HD2VGAE2 HDDVIMF8IN HDMM2M *Se ConXit

Micro HDMI MCHD2VGAE2 HDDDVIMM1M HDADFM5IN *Se ConXit

Mini HDMI MNHD2VGAE2 HDCDVIMM1M HDACFM5IN *Se ConXit

USB 3.0 USB32VGAES USB32DVIEH
USB32HDES                                                                    
USB32HD4K                       

USB32DPES
USB32DP4K                      

VGA DVI HDMI DisplayPort

Jag vill ansluta till:

Min dator  
har denna port:

1080p 1080p

4K Ultra HD 4K Ultra HD

Anslut flera skärmar till en port
Du kan ansluta flera skärmar till en enda USB 3.0- eller 

Mini DisplayPort-anslutning på datorn.

Uppgradera till 4K
4K Ultra HD ger dig enastående bildkvalitet som 
är särskilt användbart för detaljerat arbete som 
redigering av video eller stora kalkylblad.

USB 3.0-videoadaptrar för  
4K Ultra HD
USB32HD4K  
USB32DP4K

• Låt en icke-4K-enhet ansluta till en 4K-skärm.
• DisplayLink 4K Plug-and-Display-certifierad för   
 automatisk installation och uppdatering av drivrutiner.

Samma skärmyta 
som fyra 

1080p-skärmar.

Se hela vårt utbud av lösningar för flera skärmar på:  
www.startech.com/se/display-adapters

Anslut en HDMI- och en DVI-I-skärm till 
en USB 3.0-port.

Anslut upp till 2 skärmar 
genom USB 3.0
USB32HDDVII

Anslut upp till 3 skärmar genom 
DisplayPort eller Mini DisplayPort
MSTDP123DP  
MSTMDP123DP

Dessa MST-hubbar kan ansluta upp till 3 
DisplayPort-kapabla skärmar till datorn. 

Datorn måste ha 
stöd för

DisplayPort 1.2 
MST

Stöder:

1080p HD

HDMI

DisplayPort

DisplayPort

Mini DisplayPort

*Du hittar ConXit på www.startech.com/se/conxit

PRATA MED TEKNISK SUPPORT
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Vi har lösningar för montering och kontroll av 
utrustning och inte bara för serverrum, men även för 
områden som kunder och allmänheten besöker, där 
det även är viktigt med elegans. I styrelserummet 
eller klassrummet, i lobbyn eller på skrivbordet – eller 
i serverrummet – vi kan hjälpa dig.

Förvara, montera 
och kontrollera din 

utrustning

Lagra

Förvara utrustning för servrar, nätverk och 
telekommunikation i en stabil hylla med 4 stolpar. Har 
lättlästa markeringar för hyllenheter och djup. Hjul, 
nivåfötter och kabelhanteringskrokar medföljer.

12U serverhylla 
justerbart djup med öppen ram
4POSTRACK12U

Lägg till en ventilerad, utdragbar hylla med 
kabelhantering till i stort sett vilken serverhylla/
serverskåp som helst. Med justerbart 
monteringsdjup.

2U serverhylla  
utdragbar och ventilerad
UNISLDSHF192

För vårt kompletta utbud av lösningar för serverhantering,  
se: www.startech.com/se/server-management

Montera

Montera två skärmar på sidan av skrivbordet med 
många justeringsalternativ. För att visa långa sidor eller 
kodblock utan att skrolla. Den dubbla armen stöder även 
skärmrotation från landskap till porträtt för båda skärmarna.

Ledad monitorarm för 
två skärmar
ARMDUAL

Kontrollera två USB-kapabla datorer med ett enda 
tangentbord, en mus och en VGA-skärm. Växla mellan 
enheter med minimal fördröjning genom snabbväxlande 
USB DDM-teknik (Dynamic Device Mapping). 

KVM-switch med 2 portar och 
snabbväxling
SV231USBDDM

Kontroll

Back to BackSide by side
Vertical

Side by side
Horizontal

Side by side
Vertical | Horizontal 

Förvara IT-utrustning diskret på kontoret eller i 
klassrummet. Isoleringen garanterar minimalt ljud 
och fläktarna och luftflödet garanterar maximal 
kylning. Dessutom förhindrar lås på framsidan och 
baksidan obehörig åtkomst.

Tyst & elegant serverskåp
RKWOODCAB12

En ny kontakt har anlänt för datorer, tillägg 
och mobila enheter: USB-C™-kontakten. 
Den kallas även USB Type-C™ och är så 
mycket mer än bara USB! Den samlar följande 
funktioner i en enda kontakt:

USB-C 

På nya datorer kan den innovativa USB-C-kontakten ersätta DisplayPort-kontakter, specialkontakter och klumpigare traditionella 
USB-kontakter. Detta möjliggör mindre, tunnare och lättare enheter. Dessutom är USB-C-kontakten vändbar, vilket innebär att 

den fungerar oavsett med vilken sida upp du kopplar in den så att du slipper frustration och portskador!

Tillverkare av enheter kan välja att implementera USB-C på många olika sätt. Detta kan skapa utmaningar för  
IT-proffs och slutanvändare som ansluter dessa nya enheter i befintliga miljöer. StarTech.com kan hjälpa.

Nästa generations  
anslutning är här!

Skärmadaptrar Kablar Dockningsstationer Kort & hubbar Hårddiskkabinetter

USB Type-C och USB-C är varumärken tillhörande USB Implementers Forum.

Spännande nya USB-C-produkter från StarTech.com

Skärmar med högre kvalitet
Upplev upplösningar som överträffar 4K med DisplayPort över USB-C

Anslut en dator till två 4K Ultra HD-skärmar

Möjliggör flera skärmar med en enda kontakt, med MST

Bärbara datorer med USB-C kan laddas via USB-C-porten så att du 
slipper specialströmkablar

Strömförse & ladda en USB-C-kapabel enhet med samma kabel

Öka produktiviteten med dockning med en enda kabel

Möjliggör skärm, laddning, ström, nätverk, data och 
audio med en enda anslutning

USB-C stöder för närvarande datahastigheter på upp 
till USB 3.1 (10 Gbps)

Designad för skalning allt eftersom högre 
datahastigheter utvecklas

Universell laddning & ström

Docka enkelt

Designad för framtiden

För vårt kompletta utbud av USB-C-lösningar, se: 
www.startech.com/se/usb-c

USB-C möjliggör nya spännande möjligheter

Externa skärmar Laddning & ström USB-data

PRATA MED TEKNISK SUPPORT
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Det anslutna 
styrelserummet
Maximera produktiviteten i mötesutrymmen genom att 
integrera de rätta anslutningslösningarna.

Anslutningslådan för konferensbord reducerar 
trassel genom att diskret installeras i bordet i 
styrelserummet. Anslut bärbara datorer och andra 
enheter till skärmar eller projektorer enkelt. Ger 
anslutningar för HDMI, VGA, mDP, komposit AV, 
Ethernet och USB.  
BOX4HDECP 

Lång HDMI-kabel
Många tillgängliga alternativ 
inklusive aktiv & optisk med 
längder på upp till 30 m. 

CAT 6-patchkablar 
Ett komplett utbud 
av färger och längder 
upp till 15 m.

Fördelarna med StarTech.com:
• Möjliggör snabba & enkla anslutningar 
• Skapa en professionell och trasselfri miljö 
• Garantera kompatibilitet med de flesta bärbara  
 datorerna och enheterna

Anslut & konvertera

1

2 3

7 prylar som tar dig igen-
om din nästa presentation
— 

Förläng Ladda Dela

Boosta HDMI-signaler upp till 100 m 
med detta HDMI över Cat5e/6-
förlängarpaket.
ST121HDBTPW

Håll mobila enheter laddade under 
möten med hjälp av vår USB-
laddningsstation med 7 portar. 
ST7CU35122

Presentera innehåll från din smarttelefon, surfplatta 
eller bärbara dator på en HDMI-skärm med denna 
trådlösa skärmadapter för mobila enheter.
WIFI2HDMCGE

4 5 6

ETL-klassad för garanterad 
kvalitet & tillförlitlighet

Godkänd för installationer i väggen

Se hela vårt utbud av lösningar för styrelserummet 
här: www.startech.com/se/boardroom

Monteringsfästen 
medföljer 

PRATA MED TEKNISK SUPPORT
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En digital skylt är ett levande och lättuppdaterat sätt att visa innehåll 
som till exempel text, information, bilder och animation.  

Du kan använda en digital skylt på kontoret, i detaljbutiker, i det 
offentliga rummet, i utbildningsmiljöer — i stort sett över allt.

Vi har många produkter som hjälper dig installera och ansluta din digitala skylt, inklusive 
videovägg-lösningar, switchar och trådade/trådlösa förlängare som håller dina mediakällor 
dolda. Vi kan hjälpa dig förmedla ditt meddelande i 4K Ultra HD för högsta upplösning och 

klaraste bilder, vilket är extra viktigt för större skyltar.

Gör din 
skylt levande

Se hela vårt utbud av lösningar för digitala skyltar på:  
www.startech.com/se/digital-signage

Var används 4K mest – 
vad kommer att hända nästa år eller senare?

Ur ditt perspektiv, vad händer med all den sen-
aste tekniken och hur har den tagits emot?

Hur ser framtiden för 4K ut?

! 4K används för närvarande ofta för video/media-produktion. Under 
nästa år eller året därpå borde 4K-videoinnehåll bli mer tillgängligt 

för allmänheten genom TV-sändningar och hemmavideo, d.v.s. 
Blu-ray-skivor. Eftersom videoproduktion oftast görs i 4K är det 

distribution och leverans som behöver uppgraderas. 

! Den nya tekniken är jättebra för datoranvändare som vill ha 
högre upplösning, hemelektronik (TV och hemmavideo) och 

videoproduktion/-redigering. Vi förväntar oss att tekniken kommer 
att bli vanligare i hemmen, på kontor, i detaljhandeln (digital skylt) 
och inom hälsovården. När tekniken väl har blivit vanlig kommer 

efterfrågan på 4K-video och -innehåll att öka. Videoproduktion i 4K 
kommer att bli standard. 

?

?

?

! 4K kommer snabbt och vi tror att det snabbt kommer att 
användas av tittare, video-proffs och sändning.

4KHUB intervjuade nyligen StarTech.coms 
Senior Product Manager, John Mardinly 

om 4K-teknikens framtid.

Håll dig uppdaterad inom de senaste 

4K trenderna

TEKNISKA TRENDER

Förlängare & videoväggar

Dela och växla fyra olika HDMI audio/video-signaler mellan 
fyra skärmar. Visa flera signaler på samma skärm med Picture-
and-Picture (PAP), eller mixa och matcha signaler över flera 
skärmar. Använd denna med vår andra produkter för ännu 
mer avancerade videoväggar med flera källor och flera 
paneler, som du kan kontrollera över IP.

Videovägg för upp till 4 skärmar
VS424HDPIP

Som en förlängare, skicka en audio/video-signal till upp 
till 100 skärmar på ett enda hanterat Gigabit-nätverk. Extra 
ST12MHDLANRX-mottagare behövs (säljes separat). För 
videoväggar, använd flera sändare och mottagare för att 
mixa och matcha upp till 64 signaler på 64 skärmar.

Förlängare och videovägg 
för många skärmar

ST12MHDLAN

Flera skärmar & 4K

Skicka en 4K Ultra HD-signal till 2 skärmar 
för en vacker och klar skylt.

4K A/V-splitter för 2 skärmar
ST122HD4KU

Kablar & tillbehör

Vi har ett komplett utbud av kablar och adaptrar, 
inklusive HDMI, VGA, nätverk & DisplayPort. Vi 
har dessutom ett komplett utbud av förlängare, 
splittrar och switchar.

4
Skärmar

100
Skärmar

Nätverkskablar
SKU som visas:

N6PATC15MBL

Olika längder, färger  
& kontakter finns  

tillgängliga

Allt handlar om urval. 

VGA-kablar för hög upplösning
SKU som visas:

Höghastighets-HDMI-kablar
SKU som visas:

Ultra
HD

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

PRATA MED TEKNISK SUPPORT
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Med fler och fler enheter som ansluts till Internet 
blir möjligheten att förlänga nätverket, hitta lediga 
portar och att strömförse ett ständigt problem. 
Vi har olika produkter som uppgraderar dina 
nätverksanslutningar på enheter och utvidgar ditt 
nätverk inomhus, mellan byggnader och utomhus.

Maximera ditt 

nätverk

du vill ansluta du vill göra du kan göra det välja denna teknik

Inomhus trådat 

Inomhus trådlöst 

För vårt kompletta utbud av nätverkslösningar,  
se: www.startech.com/se/networking

Solid state-enheter (SSD) ger dig snabb prestanda, 
liten formfaktor, tyst användning och lång livslängd. 
Vi kan hjälpa dig ansluta till SSD i olika system, ta 
med den när du reser och lägga till den till dina 
datorer, enheter och serverrum.

För vårt kompletta utbud av lösningar för SSD-lagring,  
se: www.startech.com/se/SSD

Anslut en 2,5" SATA-enhet till datorn. UASP ger 
upp till 70 % snabbare överföringshastigheter än 

vanlig USB 3.0.

Använd detta PCI Express-kort för att ansluta 
extra SATA-enheter. Stöder HyperDuo™ RAID-
teknik så att du kan kombinera SSD-prestanda 
med HDD-kapacitet.

SATA till USB 3.0-kabel
USB3S2SAT3CB

Dubbelt 2,5" till 3,5" fäste för 
SATA-enheter

BRACKET25X2

SATA-kort med 2 portar för en 
HyperDuo RAID-array

PEXMSATA3422

Få ut det mesta ur 

SSD-lagring

Gör om en 2,5" SATA-enhet till en extern enhet. USB 
Attached SCSI Protocol (UASP) ger upp till 70 % 
snabbare överföringshastigheter än vanlig USB 3.0. 
Aluminiumhölje. Ingen strömadapter behövs.

USB 3.0-kabinett för 
SATA-lagring
S2510BMU33

70 %
snabbare

Klona en enhet utan anslutning till en dator 
eller docka enheterna med USB 3.0 eller 
eSATA för enkel åtkomst.

eSATA- och USB 3.0-duplikator 
och -dockningsstation för 
SATA-enheter
SDOCK2U33RE

Var

Identifiera nätverksanslutningen 

Vad Hur Varför

Montera två 2,5" SATA-enheter i ett enda 3,5" 
enhetsfack. Kablar medföljer. Solid stålkonstruktion.

70 %
snabbare

Ger ökad bandbredd med befintligt  
 Cat 6a-kablage för att slippa dyra fiber-uppgraderingar. 

Har signifikant reducerad 
strömförbrukning jämfört med liknande kort.

Ger enastående hastighet och räckvidd vid 
användning med en 802.11ac-router.

Ger snabb och tillförlitlig nätverksåtkomst över 
större avstånd än kopparbaserade nätverk.

Vädertåligt kabinett. Monteringsmöjligheter 
för stolpe och vägg medföljer. Power-over-
Ethernet (PoE) innebär att du kan installera 

åtkomstpunkten där det inte finns ström och 
även strömförse andra PoE-enheter.

Lägg till en Wireless-N-åtkomstpunkt och två 
inbyggda RJ45 LAN- och telefonportar för trådade 

nätverksenheter.

Skapa flera temporära konton för gäster så att de 
kan nå ditt säkra trådlösa nätverk, med bara ett 

knapptryck. Har en inbyggd display.

Anslut till en trådad Gigabit Ethernet-anslutning där 
trådlösa signaler är begränsade eller inte tillgängliga.

Designad för installationer på skrivbord eller vägg.

Lägg till 10 Gigabit Ethernet till datorn med ett 
PCI Express-kort. 

Lägg till Wireless AC-anslutning till en dator.

Förläng en Gigabit Ethernet-
anslutning mellan byggnader

Lägg till Wi-Fi utomhus.

Skapa en Wi-Fi®-hotspot inomhus från en 
befintlig trådad anslutning.

Skapa flera temporära konton för gäster så att de 
kan nå ditt säkra trådlösa nätverk.

10 Gigabit-nätverkskort
ST10000SPEX

USB 3.0-nätverksadapter för 
Wireless AC med dual-band

USB867WAC22

Gigabit Ethernet till LC-fi-
beromvandlare 550 m

ET91000LC2

Åtkomstpunkter utomhus för 
ett trådlöst nätverk

Trådlös åtkomstpunkt i väggen 
för 802.11b/g/n
AP300WN22WUE

Åtkomstpunkt för gäster & kon-
togenerator för Wireless N 

R300WN22GAEU

Thunderbolt till Gigabit Ethernet 
+ USB 3.0-adapter

TB2USB3GE

Gigabit-switch med 5 portar
DS51002GB

Lägg till en Gigabit Ethernet-port och en USB 
3.0-hubport till din Thunderbolt-utrustade dator.

Nätverka upp till 5 Ethernet-enheter via en 
energieffektiv Gigabit-switch.

Utomhus

Mellan byggnader

2,4 GHz – IP67

5 GHz – IP67

5 GHz – lång räckvidd

R300WN22ODE

R300WN22MO5E

R300WN22OP5E

Ger den snabbaste enhetskloningen 
sektor-för-sektor som finns 
— 
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Anslut, ladda & synka 
Se till att du har tillräckligt med ström för dina enheter var du än är.  

Vi har lösningar för att ladda på jobbet, i hemmet, på resande fot eller i bilen.

Se hela vårt utbud av mobila lösningar på:  
www.startech.com/se/mobile-devices

Billaddare

Ladda din Micro-USB-enhet med den inbyggda Micro-
USB-kabeln och ladda en andra enhet med USB-porten.

Billaddare med 2 portar - USB och 
inbyggd Micro-USB-kabel

USBUB2PCARB

Ladda din Lightning-utrustade Apple-enhet 
med den inbyggda Lightning-kabeln och 
ladda en andra enhet med USB-porten.

Billaddare med 2 portar - USB 
och inbyggd Lightning-kabel
USBLT2PCARW

Light-
ning-kabel

Micro-USB 
Kabel

Reseladdare

Ladda surfplattan och telefonen samtidigt. 
Utbytbara strömkontakter för olika läder 
medföljer.

USB-väggladdare med 2 portar för 
internationella resor 
USB2PACBK

2,4 A USB 2.0-port

2,4 A USB 2.0-port

Apple: Lightning | 30-stifts dockningsenheter
Android: Micro USB 

1 A USB 2.0-port

1 A USB 2.0-port

Kompakt 
design

Ladda eller synka din iPhone, iPod, iPad eller 

Micro-USB-enhet med en enda kabel. 

3-i-1 laddningskabel för  
Apple och Micro USB
LTADUB1MB

Laddningskablar

3 m

Denna långa svarta kabel är färgad till att passa dina svarta enheter 
och ger laddning och synkning med lång räckvidd. Idealisk för när 
du är på resande fot och behöver nå din enhet när den laddas. 

Lightning-kabel för Apple-enheter
USBLT3MB

Ha rätt kabel för alla situationer

Vi har många olika kablar, tillverkade för maximal kvalitet och 
hållbarhet. Vi har olika längder, kontakter, färger och adaptrar.

Laddare till hemmet & kontoret

Lägg till anslutningar för flera enheter och 

dedicerad laddning i en enda produkt.

USB 3.0-hubb med 4 portar 
plus 3 USB-laddningsportar
ST4300U3C3

Innehåller:
Fäste för 

yt- & väggmon-
tering 

Skapa en dedicerad USB-laddningsstation i styrelserum eller 
supportmiljöer. Ger fem portar på 1 A och två på 2 A. Ett fäste för 
säker yt- och väggmontering medföljer.

Laddningsstation med 7 portar för 
USB-enheter 
ST7CU35122

Ett tillbehör du inte kan 
vara utan
— RuggedPCReview.com

dina mobila enheter

Gjord för    Gjord för    

Gjord för    
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Uppgradera din enhets

Med våra produkter kan du:

Uppgradera din Ultrabook

Anslut till de flesta äldre skärmarna 
och projektorerna

Anslut till nya skärmar, projektorer 
och platta TV-apparater

För över filer snabbt (1000 Mbps) med 
högre säkerhet och tillförlitlighet än Wi-Fi®

Oavsett om du är på resande fot eller vid skrivbordet kan vi hjälpa dig vara 
förbereddoch ansluta datorn eller surfplattan till vad du än behöver.

VGA

HDMI

Trådad Gigabit 
Ethernet via RJ45

Vid ditt skrivbord

USB-portar

ditt lagringsutrymme

Gör om din bärbara dator till en 

arbetsstation för kontoret eller hemmet 

med hjälp av en enda kabel

Se till att du har tillräckligt med USB-

portar för din lagring, dina tillägg och 

andra enheter när du är på resande fot

Nå stora datamängder med hög 

hastighet (20 Gbps för Thunderbolt 2-produkter)

Docka

Utöka

Lägg till

Se hela vårt utbud av tillbehör för bärbara datorer på:  
www.startech.com/se/laptop-accessories

Anslut din Ultrabook™ till en VGA-projektor eller 

-skärm och lägg till Ethernet + 1 USB 3.0-port i ett 

praktiskt adapterpaket

Lägg till DisplayPort, HDMI, 1x USB 3.0-snabbladdning 

+ -synk, 3x USB 3.0, Gigabit Ethernet och audio till din 

Ultrabook™ eller MacBook® genom en USB 3.0-kabel

Display/Ethernet-paket för  
ny Lenovo® X1 Carbon 2 
LENX1MDPUGBK

USB 3.0-dockningsstation för 
bärbara datorer med 4K  
DisplayPort, HDMI 
USB3DOCKHDPC

anslutning

Lägg till flera funktioner till enheten:

Uppgradera din MacBook

Kreativa proffs, som till exempel videoredigerare, 

har extrema krav för extern lagring och kräver 

både hög kapacitet och hög hastighet. 

Våra Thunderbolt™-produkter uppfyller dessa krav  
och passar dessutom perfekt jämte din MacBook.

VGA HDMI RJ45 USB Docka   Lagra

M
ac

Bo
ok MacBook Air

MDP2HDVGAW

MACAMDPGBK

MDP2HDVGAW

MACAMDPGBK

TB2USB3GE

MACAMDPGBK
ST4300MINU3W TB2DOCK4KDHC

S354SMTB2R

S252SMTB3

MacBook Pro  
med Retina-skärm

MDP2VGDVHDW

MACPRMDPUGBK
Din dator  
har denna port

TB2USB3GE

MACPRMDPUGBK
ST4300MINU3W TB2DOCK4KDHC

S354SMTB2R

S252SMTB3

U
ltr

ab
oo

k™

Lenovo X1 
Carbon

MDP2VGDVHD

LENX1MDPUGBK
Din dator  
har denna port

USB31000SPTB

LENX1MDPUGBK
ST4300PBU3 USB3DOCKHDPC S252BU33R

Lenovo Yoga 3 Pro MCHD2VGAE2 
LENYMCHDVUGK

HDADFM5IN 
LENYMCHDVUGK

USB31000SPTB 
LENYMCHDVUG

ST4300PBU3 USB3DOCKHDPC S252BU33R

HP EliteBook 
Folio*

Din dator  
har denna port

DP2VGDVHD
Din dator  
har denna port

ST4300PBU3 USB3DOCKHDPC S252BU33R

ASUS N550JK MDP2VGDVHD
Din dator  
har denna port

Din dator  
har denna port

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
Din dator  
har denna port

USB31000SPTB ST4300PBU3 S252BU33R

Samsung  
Chromebook 2 
& 3

HD2VGAMICRO

SAMC2VGAUGEK
Din dator  
har denna port

USB31000SPTB

SAMC2VGAUGEK
ST4300PBU3 S252BU33R

Kontakter Tillbehör

Thunderbolt 2™-kabinett med 4 fack 
och RAID för 3,5" SATA-hårddiskar
S354SMTB2R

Thunderbolt™ till Gigabit  
Ethernet + USB 3.0-adapter
TB2USB3GE

Thunderbolt™ 2 4K-Dockningsstation 
för bärbara datorer med TB-kabel
TB2DOCK4KDHC

A
ns

lu
t 

ti
ll

*Vissa modeller av HP EliteBook Folio kan ha olika uppsättningar av kontakter.
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Över 3 000 produkter med stöd för över 200 olika tekniker 
garanterar att du alltid hittar den del du behöver.

StarTech.coms anslutningsdelar stöder alla tekniker 
som du behöver, från äldre till de senaste.

Tillbehör för hårddiskar

Tilläggskort & kringutrustning

Nätverkande IO

Audio-video-anslutningar

Kablar

Serverhantering

Adaptrar
Konverterare
Förlängare
Splittrar
Switchar

Speciallängder
Vinklade kontakter
Stort urval av färger
Nya och äldre kontakttyper

KVM-switchar
Specialhyllor
Rackmonterade KVM-en-
heter
Akutvagn-adaptrar

Duplikatorer och dockningsstationer
Kabinett för extern hårddisk
Flyttbara ställ
Enhetsadaptrar & konverterare

Kort & adaptrar
Dockningsstationer
Hubbar

Mediakonverterare & förlängare
Kortadaptrar för nätverk
Adaptrar för trådlösa nätverk
Ethernet-switchar
Nätverksskrivarservrar

3,5 mm minijack 
Apple dockningskontakt
Apple Lightning-kontakt 
ASUS-kontakt
Strömförsörjning AT 
moderkort 
Strömförsörjning ATX 
Cylindrisk strömkontakt 
Bluetooth
BNC 
Centronics 
CompactFlash-kortplats
Komponentvideo 
Kompositvideo 
DB-15 
DB-25 
DB-9

DFP 
Digital koaxial audio 
DisplayPort 
DVI-D 
DVI-I 
eSATA 
ExpressCard 
Fiberoptisk LC
Fiberoptisk MT-RJ
Fiberoptisk SC
Fiberoptisk ST
FireWire 
HDMI 
HPDB50 SCSI-2 
HPDB68 SCSI-3 
IDC 
IEC 60320-ström

IrDA 
LP4 
Memory Stick 
Micro HDMI 
Micro SATA 
Mini HDMI 
Mini PCI Express 
Mini PCI Typ III 
Mini-Centronics 
Mini-DIN
Mini-DisplayPort
Molex-fläkt
MPC2 
MPC3
mSATA-kortplats
NEMA 5-15-ström 
PC Card-kortplats

PCI-kortplats
PCI Express 
Power DIN 
Power eSATA
PoweredUSB 
PS/2 
RCA
RJ-11
RJ-45
RP-SMA
RP-TNC
Samsung-kontakt
SATA 
SATA data- & ström-kom-
bo
SATA-ström 
SD-/MMC-plats

SFF
SFP 
Slim ATAPI 
Slimline SATA
SMA 
SmartMedia-plats
SP4 
Stereo Audio 
S-Video 
Uttagsplint 
Thunderbolt™ 
Thunderbolt™ 2
Toslink 
Typ 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 
Trådlöst G
Trådlöst N 
xD-Picture Card-plats
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