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Bericht van Paul 

Welkom in onze nieuwste Connectiviteitsgids,  
een publicatie die gemaakt is om je op de hoogte te 
brengen van de nieuwste connectiviteitstechnologieën, 
trends en producten die belangrijk zijn voor  
IT-professionals.

Het momentum wat betreft het gebruik van USB-C 
blijft groeien. Deze nieuwe connector is nu een 
standaard geworden bij apparaten van verschillende 
merken, zoals HP, Dell, Lenovo en Apple, die de oudere 
aansluitingen vervangen hebben door de nieuwe 
USB Type-C poort in sommige van hun modellen.

Er wordt verwacht dat meer dan 50% van nieuwe 
laptops aan het begin van 2018 voorzien zullen 
zijn van de USB Type-C aansluitingen.  Aangezien 
gebruikers van deze technologie hun USB-C laptops 
zullen moeten verbinden met apparaten met oudere 
aansluitingen zal de vraag naar adapters, kabels en 
converters om deze nieuwe en oudere standaarden 
te overbruggen stijgen.  

Om er zeker van te zijn dat je altijd je USB-C aansluiting 
zult kunnen gebruiken hebben onze Market Research 
en Product Development teams hard gewerkt om 
producten te ontwikkelen en te identificeren zodat 
ze beschikbaar zijn voordat je ze echt nodig heeft. 
Wij hebben nu meer dan 100 USB-C producten ter 
beschikking, en elke week komen er nieuwe bij.

In deze gids kom je te weten welke unieke 
oplossingen bestaan om je productiviteit en 
efficiëntie te maximaliseren, in omgevingen zoals 
de vergaderruimte en in het kantoor. Wij stellen 
ook de exclusieve “Presentatie-adapter” voor, een 
nieuw StarTech.com-product dat ervoor zorgt dat je 
presentaties nooit meer onderbroken worden.

Met vriendelijke groet,

Paul Seed
CEO/medeoprichter
StarTech.com

StarTech.com maakt van jou een IT-held door het 
gemakkelijker te maken om de connectiviteits-
onderdelen die je nodig hebt te identificeren, 
vinden, verkrijgen en gebruiken. Hier zie je hoe:

Meer dan 3.000 producten die  
200 technologieën ondersteunen
Van oudere technologieën tot de laatste  
nieuwe producten, bij StarTech.com vind je  
de betrouwbaarste oplossingen

Tijdsbesparende tools en bronnen
De ConXit-verbindingswizard, handige overzichten  
en andere exclusieve tools maken je job eenvoudiger

24 uur ondersteuning
Toegang tot GRATIS ondersteuning voor en na 
aankoop om ervoor te zorgen dat je de informatie  
en producten verkrijgt die je nodig hebt
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Verbinding maken met een werkstation Voeding
Gebruik deze 7-poorts USB hub met 2 snellaadpoorten om 
de USB apparaten op je bureau aan te sluiten en je telefoon 
of tablet snel op te laden.

ST93007U2C

Gebruik de dual monitor arm 
om meer werkruimte te creëren 
met twee schermen.

ARMDUAL

USB-C Dual-Monitor Docking Station met Power Delivery.

MST30C2DPPD

Probeer onze  Triple monitorarm  
voor maximale bureauruimte  
en productiviteit.

ARMTRIO

Verander uw laptop in een compact werkstation waar 
u ook werkt of heen gaat, door toevoeging van video, 
gigabit Ethernet en een USB 3.0 poort via USB Type-C 
(5 Gbps).

DKT30CHV

Gebruik onze ruimtebesparende in 
een cubicle op te hangen monitor 
arm voor één scherm.

ARMCBCL

Werk comfortabel 
Verander je werkhouding eenvoudig van zittend naar staand  
en omgekeerd en werk ergonomischer met ons zit-sta-bureau.

ARMSTS

De moderne werkplek:  
Connectiviteit én comfort
Ons brede assortiment dockingstations, monitorarmen en oplaadhubs zorgt ervoor  
dat je verbonden blijft en comfortabel kunt werken in elke werkplekconfiguratie.

1

1

2

2

3

Gebruik één USB-C kabel om je laptop op een dual-monitor werkplek 
aan te sluiten, samen met andere apparaten.

Zoek je een configuratie met één of drie schermen?

 

  

3

2 snellaadpoorten

HDDVIMM2M

Houd je werkplek netjes en 
verlaag de kosten door je kabels 
en adapters te combineren. 
Gebruik onze video adapterkabels 
om je apparaat of docking station 
direct op een scherm  
aan te sluiten.

MDP2DVIMM6BS

CDP2DPMM6B

Voeg een  
scherm toe

MINI DISPLAYPORT NAAR DVI

HDMI NAAR DVI 

DISPLAYPORT NAAR USB-C

Creëer een high-performance, ultra HD werkplek
met ons Triple monitor dockingstation, die vier
schermen kan ondersteunen, inclusief één 4K DisplayPort.

USB3DOCKH2DP
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Combineer onze ruimtebesparende monitor armen met onze eenvoudig te 
verstellen zit-sta-bureaus om comfortabele en productieve werkplekken te creëren.

Meer informatie: www.startech.com/be/nl/monitor-armen1  Prevention of Musculoskeletal Disorders in the Workplace.”  
 Geraadpleegd 7 juni 2016 https://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/index.html.
2  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs389/en/

Dit grote formaat bureau converter biedt een 
voordelige, verstelbare en ergonomische oplossing 
om een comfortabele zit-sta werkplek te creëren. 

ARMSTSLG

Deze zit-sta bureau converter kan twee 
monitor armen ondersteunen, waardoor de 
algehele productiviteit, het comfort en het 
welzijn van medewerkers worden verhoogd. 

Eenvoudig te plaatsen
op een bestaande werkplek

Vermindert de belasting van uw 
voeten, knieën, heupen en rug 
Zorg voor nog meer comfort en ergonomische  
ondersteuning met onze nieuwe anti-vermoeidheidsmat.  
Hoogwaardig polyurethaan biedt een duurzaam kussen  
om op te staan.

STSMAT

Hoogwaardig 
polyurethaan

Zet je scherm op ooghoogte  
met onze nieuwe in hoogte 
verstelbare monitorstandaard. 

MONSTADJDL

Eenvoudige toegang tot meerdere schermen, 
zodat je complexe documenten kunt  
analyseren, killer code kunt schrijven  
of content snel kunt bewerken.

ARMQUAD

ARMTRIO

ARMDUAL30

    

  

Maak bureauruimte vrij, zet je scherm 
 precies in de gewenste stand en creëer  
een indrukwekkende werkplek met onze 
steunen voor meerdere monitoren.

Waarom ergonomische  
oplossingen belangrijk zijn

Zet je monitor in de gewenste positie
met deze bureaumonteerbare  
monitor arm 

ARMPIVOTHD

Met deze stevige monitor arm 
maak je ruimte op je bureau vrij.

Eenvoudig 
in hoogte 
verstelbaar

Sterke aluminium 
constructie

Geïntegreerde 
lade

Een flexibele werkplek 
ontworpen voor comfort

   

33% van letsel- en ziekteverzuim 
wordt veroorzaakt door gewrichtspijn  
en spieraandoeningen1

Onderzoek heeft uitgewezen dat 
bedrijfsinitiatieven ter verbetering 
van de werkplekomgeving het 
ziekteverzuim met 27% en de 
ziektekosten met 26%  
kunnen verlagen.2

€
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Meerdere schermen 
verhogen je 
productiviteit. 

Met deze slanke, 4-in-1 adapter sluit je je  
USB-C computer comfortabel aan op een  
VGA-, DVI-, HDMI®- of MiniDisplayPort-scherm.

CDPVGDVHDMDP 

Sluit je Thunderbolt 3 MacBook of Windows 
laptop aan op twee 4K60 DisplayPort schermen 
met hoge resolutie met onze Thunderbolt 3 
naar Dual DisplayPort adapter.

TB32DP2T

Maximaliseer je productiviteit met onze  
USB-C naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter, 
waarmee je je laptop op twee schermen kunt aansluiten.

MSTCDP122DP

Sluit je computer aan op vier schermen en  
maak multitasking gemakkelijker met deze 
DisplayPort naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter.

MSTDP124DP 

NIEUW!
Wij introduceren onze 
nieuwe presentatieadapter. 

Wij zorgen dat je computer wakker blijft. 
Voor het publiek moet je zelf zorgen.

 Onze presentatieadapter heeft een unieke presentatiemodus switch die 
ervoor zorgt dat je laptop wakker blijft als je deze op een projector hebt 
aangesloten. Deze adapter is de perfecte accessoire voor vergaderruimtes, 
waar laptops tijdens lange vergaderingen automatisch naar de 
energiebesparingsmodus kunnen overschakelen.

CDP2HD4K60SA  

CDP2VGASA

HDMI

VGA

Gebruik adapterkabels om je laptop of docking station op een 
voordelige en orderlijke manier op je scherm aan te sluiten.

MDP2HDMM2MB

DP2DVIMM10  

CDP2DPMM6B

Mini DisplayPort naar HDMI

DisplayPort naar DVI

USB-C naar DisplayPort

Switch

Sluit elk apparaat  
aan op elk scherm
Van oudere technologie tot geavanceerde connectiviteit, 
StarTech.com biedt je het breedste assortiment videoadapters. 
Maak eenvoudig verbinding met meerdere schermen om je 
productiviteit te verhogen of maak makkelijk verbinding met  
elke projector zodat je volgende presentatie gegarandeerd  
soepel verloopt. 

Geef je met DisplayPort uitgevoerde  
apparaat weer op een VGA-projector of -scherm.

DP2VGA2

Sluit je laptop aan op een HDMI-projector  
of -scherm via de Mini DisplayPort  
poort van je laptop.

MDP2HDMI

Verleng het scherm van je USB-C laptop 
naar een VGA-projector of -scherm.

CDP2VGA 

1

2

3

Wanneer de switch is ingeschakeld, 
zal de aangesloten laptop niet in  
de slaapstand gaan.

3

2

1
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Het perfecte dock
  Wat je ook wilt aansluiten, wij hebben een docking station voor jou. 

Jouw unieke wensen voor je werkplek vereisen veelzijdigheid. Ons brede assortiment 

universele docking stations maakt het makkelijk om de meest ideale oplossing voor je 

werkplek te vinden.

Comfortabele, compatibele connectiviteit

Creëer je ultieme high-performance werkplek én laad je 
Thunderbolt 3 laptop op. Dit Thunderbolt™ 3 Dual-4K 
Docking Station maximaliseert connectiviteit voor je 
MacBook of Windows laptop.

TB3DK2DPPDUE

Twee 
schermen

Breid je met Thunderbolt 2 uitgevoerde MacBook uit naar 
twee schermen en maak verbinding met extra apparaten 
met ons Thunderbolt 2 4K Docking Station.

TB2DOCK4KDHC

Met dit WiGig Docking Station kun je 
je laptop draadloos docken met behulp 
van WiGig® technologie of via een USB-C 
kabelaansluiting.

DKWG30DPHPDU

Voed en laad je laptop op én creëer direct 
een werkplek met onze nieuwe USB-C 
multiport adapter met Power Delivery.

DKT30CHPD

Twee 
schermen WiGig 

technologie

Wij hebben de juiste USB hub voor jou, 
ongeacht je configuratie en behoeften.

10-poorts USB 3.0 
industriële hub

ST1030USBM

10-poorts USB 3.0 
hub met laad- en 
synchronisatiepoorten

ST103008U2C

USB hubs

3-poorts USB 3.0 hub plus 
gigabit Ethernet - USB-C

HB30C3A1GE

4-poorts USB 3.0 hub met 
Power Delivery - USB-C

HB30C4AFPD

Meer informatie: www.startech.com/be/nl/usb-hubs

Twee 4K 
schermen

USB-C Power 
Delivery 85W

Drie 
schermen

Verhoog je productiviteit met ons unieke USB-C Triple 
Monitor Docking Station, waarmee je drie schermen 
kunt aansluiten en tegelijkertijd je laptop kunt voeden.

DK30CH2DPPDU

   USB-C Power 
Delivery 60W

4K 4K HDMI USB-C Power 
Delivery

4 USB TYPE-A POORTEN

GbE

3 USB TYPE-A POORTEN

Multiport adapters zijn de perfecte 
laptop accessoire voor onderweg
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Beheren en uitbreiden van  

je netwerk
 

Wij bieden een ruim assortiment netwerkoplossingen aan 

die het eenvoudig maken om verbinding te maken met je 

netwerk of de reikwijdte ervan uit te breiden. 

Van het upgraden van de draadloze verbinding op je laptop 

tot het uitbreiden van vaste signalen tussen gebouwen, 

StarTech.com houdt je verbonden. 

Voeg prestatie en betrouwbaarheid  
toe aan je netwerk.

Maak met vertrouwen verbinding 
met je netwerk.

Vervang, upgrade of voeg een vaste 
netwerkverbinding toe.

Ontwikkel, beheer of upgrade  
je netwerk.

Onze SFP's zijn niet alleen voorzien van 

een levenslange garantie en voldoen 

niet alleen volledig aan de MSA-normen. 

Veel belangrijker is het feit dat ze 

overeenstemmen met OEM-merken wat 

betreft prestaties en betrouwbaarheid. 

Maak met vertrouwen verbinding met je 

netwerk met ons brede assortiment aan 

netwerkkabels.

Krijg toegang tot betrouwbare vaste of 

draadloze netwerken van waar dan ook 

met ons ruim aanbod aan netwerkadapters 

voor laptops. 

Gebruik onze selectie van  

switches, extenders en NIC's  

om je netwerkapparatuur op  

efficiënte wijze te beheren. 

Met onze SFP's krijgt u:
• Exacte OEM-specificaties

• MSA- en industriestandaarden

• Volledig geteste producten voor een verzekerde prestatie

• Levenslange garantie met technische ondersteuning

• Kostenbesparing vergeleken met OEM SFP's

• Een merk dat je kunt vertrouwen

Onze netwerkkabels bieden:
• Een breed assortiment verbindingstypes en kleuren
• Verschillende lengtes 
• Volledig geteste producten voor een  
 verzekerde prestatie
• Een levenslange garantie

Onze USB-netwerkadapters bieden:
• Eenvoudige netwerktoegang voor apparaten met USB
• Snelle bestandsoverdracht met echte gigabit     
 bandbreedteondersteuning voor Gigabit     
 Ethernet (GbE) of Fast Ethernet (10/100) netwerken
• Zeer mobiele designs voor onderweg

Bekijk onze complete lijn van SFP's:
www.startech.com/be/nl/sfps

Bekijk het volledige assortiment van CAT6- en glasvezelkabels: 
www.startech.com/be/nl/kabels/netwerkkabels/

Bekijk onze complete lijn van netwerkadapters voor laptops:
www.startech.com/be/nl/industriele- 
verbindingen/usb-netwerkadapters/

Bekijk de complete lijn van netwerkbeheeroplossingen:
www.startech.com/be/nl/industriele- 
verbindingen

QSFP40GLR4ST

J9150AST

EXSFP10GESRS

Gebruik ons uitgebreid gamma CAT6 
patchkabels om Gigabit netwerkverbindingen 
geschikt te maken voor PoE.

N6PATC3MBL

N6PATC50CMGR

N6PATC2MGR

Breng netwerken tot stand door 
acht Gigabit Ethernetpoorten en 
twee vezel SFP-slots toe te voegen 
met deze Beheerde Switch.

IES101G2SFPW

Gebruik onze Gigabit Ethernet 
Koper-naar-Glasvezel 
Mediaconverter om 
netwerkverbindingen tot  
op 20 km te converteren  
en uit te breiden.

ET91000SM20

Upgrade je server of werkstation  
naar 10G netwerken via koperen 
kabels met deze netwerkkaart  
die de krachtige Intel X550-AT  
Chip bevat. 

ST10000SPEXI

Cisco-compatibele 40G QSFP+

50cm grijs

10Gb Multimode Duplex Patchvezelkabel 

3m blauw

1m Single Mode Duplex Patchvezelkabel

2m grijs

3m Multimode Duplex Patchvezelkabel 

HP-compatibele 10G SFP+

Juniper-compatibele 10G SFP+

Onze glasvezelkabels leveren snelle en 
betrouwbare data-overdracht via je netwerk.

A50FBLCLC2

SMFIBLCLC1

FIBLCST3

1 2

USB433ACD1X1

US1GC30B 

USB31000S

USB-C naar Gigabit Ethernet

USB-A naar WiFi 

USB-C naar Gigabit Ethernet

1

2

3

3
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Thunderbolt 3: 
Krachtig, Mobiel, Praktisch
 
ThunderboltTM3 is de I/O-technologie die 
van je laptop een krachtig werkstation 
kan maken, via één enkele kabel. Deze 
biedt viermaal de data- en tweemaal 
de videobandbreedte van elke andere 
technologie, tot 100W systeemladen 
en verandert de beperkingen van poorten  
in verbindingsmogelijkheden. 

Thunderbolt 3 is een alles-in-één 
verbinding die alle essentiële technologie 
in een enkele poort samenbrengt. Het is 
de meest veelzijdige verbinding tot nu toe, 
en met de juiste adapters en accessoires is 
het mogelijk ook de handigste. Universele compatibiliteit

Een enkele poort die verbinding kan maken 
met Thunderbolt-apparaten, elk scherm  
(via adapters) en miljarden USB-apparaten.

USB-C-connector
Gebruikt de compacte en omkeerbare  
USB-C-connector om een laptop op  
te laden en van stroom te voorzien.  
Voor meer informatie over USB-C.

Met Thunderbolt 3 kan je:

· Grote en niet-gecomprimeerde bestanden openen   
 en bewerken, zoals video's en afbeeldingen, voor    
 dynamische productie ter plekke

· Een 4k-film overdragen in minder dan 30 seconden, of   
 een 4K GoPro® video van 3 uur in minder dan een minuut

· 4K video bewerken op één scherm met een video   
 preview op volledige grootte op het tweede 4K-scherm

· Snel docken en undocken, met een enkele kabel voor  
 randapparatuur, dubbele 4K-schermen en opladen  
 van een laptop

· Tot zes apparaten doorlussen

Thunderbolt 3 is de 
USB-C die alles kan

Bandbreedte

USB 2.0

USB 3.0

USB 3.1

Thunderbolt

Thunderbolt 2

Thunderbolt 3
(includes USB 3.1) 40 Gbps

20 Gbps

10 Gbps

10 Gbps

5 Gbps

480 Mbps

Thunderbolt 3 producten van StarTech.com

Ongeëvenaarde prestaties

Meer informatie: www.startech.com/be/nl/tb3-dockingstations

Beeldschermadapters
Verbind een MacBook Pro of Windows Thunderbolt 3 
laptop naar dual 4K-schermen bij 60Hz met  
onze Thunderbolt 3 naar dual 
DisplayPort adapter. 

TB32DP2T

Meer informatie: www.startech.com/be/nl/tb3-adapters

Kabels en adapters
Met onze Legacy adapter kan je een 
Thunderbolt 3 laptop verbinden met  
Thunderbolt 1 en 2 apparaten.

TBT3TBTADAP 

Meer informatie: www.startech.com/be/nl/tb3-kabels

Dockingstations
Dit Thunderbolt 3 dual 4K dockingstation met 
85W Power Delivery maximaliseert connectiviteit 
voor je MacBook of Windows laptop. 

TB3DK2DPPDUE

2 x 4 K @60Hz (of een enkel 5K-scherm)

40 Gbps bandbreedte

10 GbE netwerkverbinding tussen  
twee Thunderbolt 3 computers 

Viermaal de data- en tweemaal de 
videobandbreedte van elke andere kabel

Laptop opladen tot 100W

Voeg elke PCIe-kaart toe aan een laptop 
* via Thunderbolt 3 PCIe chassis
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Ervaar de  
prestaties van USB-C
 Een nieuwe connector is nu beschikbaar voor computers, randapparatuur 
en mobiele apparatuur: de USB-C-connector. Dit wordt ook wel USB Type-C 
genoemd en is veel meer dan alleen maar USB. In tegenstelling tot zijn 
voorgangers biedt de USB-C connector enorm veel voordelen:

Ondersteunt meerdere technologieën. 
USB-C kan gebruikt worden voor Alternate Modes, wat 
waarschijnlijk de belangrijkste vernieuwing is. Deze Alt 
Mode staat toe dat DisplayPort-, HDMI- en Thunderbolt 
3- protocols over een USB-verbinding overgedragen 
kunnen worden.

Laadt je laptop op.
USB-C kan tot 100W aan stroom leveren aan 
compatibele laptopsystemen. Dit maakt het  
perfect geschikt voor tablets en laptops. 

Meer bandbreedte.
De connector ondersteunt bandbreedtes van 10Gbps  
bij gebruik van USB 3.1, en 40Gbps door gebruik te 
maken van Thunderbolt 3. 

Compact ontwerp en omkeerbaar. 
De USB-C-connector biedt een uniek compact 
ontwerp dat perfect geschikt is voor elk toestel 
(inclusief mobiele apparaten). Bovendien is het 
omkeerbaar, wat leidt tot gemakkelijkere verbindingen. 

 


Haal voordeel uit USB 3.1 10 Gbps 
snelheden met deze USB-C naar  
2,5” SATA adapter.

USB31CSAT3CB

USB-C ondersteunt USB 2.0 en  
USB 3.0 door het gebruik van  
deze USB-C naar USB-A adapter.

USB31CAADP

USB-C Multiport-adapter  
met native video-ondersteuning, 
GbE en USB 3.0-poorten.

DKT30CHPDW

Onze unieke Presentatie-adapters 
voorkomen dat uw laptop in de slaapmodus 
springt tijdens een presentatie.

HDMI

VGA

CDP2HD4K60SA 

CDP2VGASA

Met dit USB-C triple monitor dockingstation 
kan je verbinding maken met maximaal drie 4K-schermen  
terwijl je je laptop oplaadt. 

DK30CH2DPPDU

Wist u dat...?
De USB-C-randapparaten ook werken in de Thunderbolt 3-poort van je laptop.

Drie 
schermen   USB-C Power 

Delivery

Al deze mogelijkheden zullen ertoe leiden dat USB-C de volgende jaren de meest 
gebruikte connector ter wereld zal worden. Vele populaire laptops en telefoons 
zijn reeds overgeschakeld naar USB-C-poorten of hebben deze toegevoegd.

Met het meest uitgebreide productassortiment voor USB-C-connectiviteit, en de 
wereldwijde vertrouwde ondersteuning, maakt StarTech.com het gemakkelijk om 
elk USB-C-apparaat aan te sluiten.
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HDMI VGA

Hang met het volste vertrouwen grote en 
waardevolle schermen op met onze nieuwe  
TV muurbeugels. 

Laad tegelijkertijd tot vier 
mobiele apparaten op.

Hang een scherm op

32” tot 70” TV muurbeugel 
FLATPNLWALL

Volledig beweegbare  
TV muurbeugel 
FPWARTB2

Tv-plafondbeugel
FLATPNLCEIL

3

Een laptop verbinden

Deze USB-C beeldschermadapter is voorzien 
van een “Presentatie-Modus” knop die je computer 
wakker houdt tijdens lange presentaties.

1

De nieuwe Presentatie-adapter is  
een uniek accessoire dat ontwikkeld  
is met de vergaderruimte in gedachten.

Gezien de overstap naar USB-C laptops,  
zorg ervoor dat oudere en nieuwe  
modellen gemakkelijk verbinding  
kunnen maken dankzij onze HDMI 
adapterkabel voor vergaderruimtes

CMDPHD2HD

Verbind op een handige manier elke laptop 
met een HDMI-display of projector.

De Vergadertafel box 
maakt verschillende A/V 
connectiviteitsopties mogelijk, zoals 
VGA, HDMI, en Mini DisplayPort. 

BOX4HDECP

USB-C, HDMI, MINI DISPLAYPORT

Verminder kabelwarboel met deze  
all-in-one oplossing.

2

Houd alles opgeladen

7-poorts USB-
laadstation.

ST7CU35122

4

Een vergaderruimte zonder  
connectiviteit is niet compleet

Onze HDMI- of DisplayPort-kabels van hoge kwaliteit verbinden 
elk soort apparaat, kunnen door de muren geleid worden en 
kunnen kabelwarboel in de vergaderruimte verminderen.

HDMM15M 15 m HDMI-kabel

HDMM30MA 30m Actieve HDMI-kabel 

DISPL15MA 15m Actieve DisplayPort-kabel

CDP2HD4K60SA CDP2VGASA

Moderne Vergaderruimtes  
Met handige connectiviteit
Richt een vergaderruimte in die jou en je medewerkers zal 
helpen met vlotte vergaderingen en naadloze presentaties. 1

2

3

4

NIEUWE PRODUCTLIJN
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Eenvoudige connectiviteitsoplossingen vergemakkelijken het reizen.  
Bekijk onze must-have accessoires die ontworpen zijn voor mobiliteit,  
en het maken van verbindingen vereenvoudigen als je vaak onderweg bent.

1

2

3

Productiviteit onderweg

Installeer een functioneel werkstation, 
waar je ook bent, en maak verbinding 
met HDMI of VGA, GbE en USB-A met 
een USB-C Multiport-adapter.

 

Handige connectiviteit voor probleemloze presentaties
Met onze A/V-reisadapters kan je met vrijwel elke projector of monitor verbinding 
maken vanaf je laptop. 

Meer informatie: www.startech.com/be/nl/display-adapters 

Laad en synchroniseer je telefoon, 
tablet en andere apparaten met ons 
ruime assortiment laadkabels.

Apparaten van stroom voorzien, 
opladen en gebruiken

USBLT1MWS

USB2AC2M

LTUB1MBK 

USB31C5C1M 



USB-C naar HDMI of VGA, USB 3.0, GbE
DKT30CHV

USB 3.0 naar HDMI of VGA, USB 3.0, GbE
USB3SMDOCKHV

USB-C naar HDMI, USB-A, USB-C 
CDP2HDUACP USB-C Power 

Delivery

HDMI naar DisplayPort, VGA, of DVI
HD2DPVGADVI

USB-C naar VGA, DVI of HDMI
CDPVGDVHDB

Mini DisplayPort naar VGA, DVI of HDMI
MDPVGDVHD4K 

DisplayPort naar VGA, DVI of HDMI
DP2VGDVHD

1

2

3

LIGHTNING

USB-C

LIGHTNING / MICRO USB

USB-C  |  POWER DELIVERY

Must-Have-Tools  
voor de zakenreiziger
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Productoverzicht voor USB-C
Van eenvoudige oplossingen tot krachtige, hoogwaardige eisen 
voor verbindingen: onze oplossingen maken het gemakkelijk om 
het maximale uit apparaten met USB-C te halen.

Beeldschermadapters en kabels

Productnummer Soort connector Max.  
resolutie Type Kleur Power 

Delivery

CDP2DP

USB-C naar DP 4K 60Hz

Adapter  

CDP2DPW Adapter  

CDP2DPMM1MB Kabel - 1m   

CDP2DPMM6B Kabel - 2m   

CDP2DVI

USB-C naar DVI 1920x1200

Adapter  

CDP2DVIW Adapter  

CDP2DVIMM1MB Kabel - 1m  

CDP2DVIMM2MB Kabel - 1,8m  

CDP2HD4K60

USB-C naar HDMI

4K 60Hz

Adapter  

CDP2HD4K60SA  Adapter  

CDP2HD4K60W Adapter  

CDP2HDUCP Adapter  


CDP2HDUCPW Adapter  

CDP2HD

4K 30Hz

Adapter   

CDP2HDMM1MB Kabel - 1m  

CDP2HDMM2MB Kabel - 2m  

CDP2HDW 1920x1200 Adapter  

CMDPHD2H USB-C/HDMI/mDP naar HDMI 4K 30Hz Kabel - 2m  

CDP2VGA

USB-C naar VGA 1920x1200

Adapter   

CDP2VGAMM1MB Kabel - 1m  

CDP2VGAMM2MB Kabel - 2m  

CDP2VGASA  Adapter  

CDP2VGAUCP Adapter  


CDP2VGAUCPW Adapter  

CDP2VGAW Adapter  

 Presentatiemodus

A/V-multipoort- en reisadapter

Productnummer HDMI VGA DVI mDP USB- 
hubpoorten

Gigabit  
ethernet

Power  
Delivery Kleur

CDPVGDVHDB   

CDPVGDVHDBP     

CDPVGDVHDMDP      

DKT30CHPD  2    

DKT30CHPDW  2  

CDP2HDUACP     

CDP2HDUACPW     

CDP2VGAUACP     

DKT30CHV       

DKT30CDVPD      

DKT30CHD    

DKT30CHVW      

Dockingstations

Productnummer Schermen Video- 
uitgangen

4K
ondersteuning

Power 
Delivery

Aantal 
USB-poorten

Gigabit 
ethernet

USB-
poort(en) 
voor snel 
opladen

OS 
ondersteuning Kleur

DKWG30DPHPDU   
 Display-

Port
HDMI

Enkele 
monitor  

(4K 30Hz), 
indien aangesloten 

via USB-C

Ja  
(60W; alleen 

USB-C)

2x USB-A (3.0)/ 
2x USB-A (2.0)

 

Windows®  

DK30CH2DPPDU   


2x  
Display-

Port, 
HDMI 

Dual DP 
4K 60Hz + 
HDMI 4K 

30Hz

Ja (60W)
4xUSB-A /  
1xUSB-C

Windows® 
macOS

MST30C2DPPD   
 Display-

Port
HDMI 

Enkele 
monitor  

(4K 30Hz)
Ja (60W)

3xUSB-A /  
1xUSB-C

Windows®   

USB3SDOCKDD   
 DVI

HDMI
VGA

 5x USB-A
Windows®

Chrome OS™

Wist je dat...?
USB-C-randapparatuur werkt ook via de Thunderbolt 3-poort van je laptop.
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Hubs

Productnummer USB-poorten Snellaadpoort(en) Gigabit 
ethernet

Power 
Delivery Kleur Voedingsbron

HB30C3A1GE 3x USB-A    

Inclusief  
optionele 

AC-adapter 
HB30C4AFS 4x USB-A

4x Oplaad- en  
synchroniseerpoorten

 

HB30C3A1CFS
3x USB-A 
1x USB-C

3x Oplaad- en  
synchroniseerpoorten

  

HB30C1A1CPD
1x USB-A 
1x USB-C    

Met  
USB-voeding

HB30C3A1CFBW
3x USB-A 
1x USB-C

 

HB30C3A1CFB
3x USB-A 
1x USB-C

  

HB30C3AGEPD

3x USB-A

   

HB30C3APD   

HB30C3APDW   

HB30C3A1GEA   

HB30C4AFPD

4x USB-A

  

HB30C4AB  

HB30C4ABW  

Gigabit ethernet-adapter

Productnummer Gigabit ethernet USB-poorten Power Delivery Kleur

US1GC30PD

1

   

US1GC303APD 3    

US1GC301AU 1    

US1GC30A 

US1GC30B   

US1GC30W  

US1GC301AU2R 2 1   

N.B.: Alle USB-C gigabit ethernetadapters van StarTech.com zijn compatibel met Thunderbolt 3-poorten. 

Thunderbolt 3-kabels kunnen als USB-C-kabels met USB-snelheid worden gebruikt.

Schijfbehuizingen

Productnummer Bustype Schijftype Aantal schijven Max. schijfhoogte Speciale functies

SMS2BU31C3R

 USB 3.1 Gen 2 
- 10 Gbps

mSATA
2

RAID

S252BU313R

2,5 inch SATA

12,5 mm RAID en ventilator

S251BPU31C3

1

9,5 mm

S251BU31315 15 mm

S251BU31C3CB 9,5 mm

SM21BMU31C3  M.2 (NGFF; B-toets) 

Kaartlezer/-schrijver

Productnummer Bustype SD Micro SD CFast CompactFlash

2SD4FCRU3C  USB 3.0 (5 Gbps) Dubbele sleuf

CFASTRWU3C  USB 3.0 (5 Gbps) 

FCREADU3C  USB 3.0 (5 Gbps)   

SDMSDRWU3AC  USB 3.0 (5 Gbps)  

Thunderbolt 3-kabels

Productnummer
Overdrachtssnelheid 

van  
Thunderbolt 3

Lengte Kleur USB-versie
Ondersteuning  
van DisplayPort 

Alt-modus

Mogelijkheden voor  
Power Delivery

TBLT34MM50CM
40 Gbps 0,5 m


USB 3.1 Gen 2  

- 10 Gbps  100 W
TBLT34MM50CW  

TBLT3MM1M
20 Gbps 1 m

 USB 3.1 Gen 2  
- 10 Gbps 

60 W

TBLT3MM1MW  100 W

TBLT3MM2M
20 Gbps 2 m


USB 3.1 Gen 1  

- 5 Gbps  60 W
TBLT3MM2MW  

TBLT3MM1MA
40 Gbps

1 m 
USB 3.1 Gen 2 

 - 10 Gbps


100 W

TBLT3MM2MA 2 m 
USB 3.1 Gen 1  

- 5 Gbps
60 W

Productoverzicht voor USB-C
Van eenvoudige oplossingen tot krachtige, hoogwaardige 
eisen voor verbindingen: onze oplossingen maken het 
gemakkelijk om het maximale uit apparaten met USB-C te halen.
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Overzicht van monitorarmen  
Bekijk ons brede assortiment monitorsteunen  
en vind het juiste exemplaar voor jouw werkplek. 

Productnummer Schermen Type Scharnieren-
de arm

Hoogte 
verstelling

Max.  
monitor-
grootte

Kleur

ARMSLIM

 

Bureauhouder

 Met veer 26 inch  

ARMPIVOTB  Via stang 27 inch  

ARMPIVOTE 

Met veer
24 inch  

ARMPIVOTHD  32 inch 

ARMPIVOT 

Via stang
30 inch 

ARMPIVOTV2  32 inch  

ARMPIVSTND Bureaustandaard  Via stang 30 inch 

ARMPIVWALL

Wandmontagesteun

 Met veer 30 inch   

ARMWALLDS 



27 inch  

ARMWALLS  27 inch  

ARMWALL  27 inch 

ARMCBCL Kantoorwandbeugel  Via stang 30 inch 

MONSTADJD
Monitorstandaard



Modulair
32 inch  

MONSTADJDL  32 inch  

ARMUNONB  +  Bureauhouder  Met veer 27 inch  

ARMDUAL

 
Bureauhouder

 Via stang 24 inch  

ARMSLIMDUO  Met veer 30 inch  

ARMBARDUO Bureaustandaard  Via stang 24 inch  

ARMDUAL30    
naast elkaar of gestapeld

Bureauhouder  Met veer 30 inch  

ARMDUALV
   
gestapeld

Bureauhouder 

Via stang
27 inch  

ARMBARDUOV Bureaustandaard  27 inch  

ARMTRIO

  

Bureauhouder 

Via stang
24 inch  

ARMBARTRIO2 Bureaustandaard  27 inch  

ARMQUAD
   
  

Bureauhouder 

Via stang

27 inch  

ARMBARQUAD Bureaustandaard  27 inch  

Overzicht van dockingstation
Vind je perfecte exemplaar uit onze brede selectie 
universele dockingstations. 

 Thunderbolt 3

Productnummer Schermen Video-uitgangen 4K  Power  
Delivery

Aantal USB- en 
andere poorten

USB-
poort(en) 
voor snel 
opladen

Stijl

TB3DKDPMAWUE  

 DisplayPort,  
Thunderbolt 3 (USB-C) Dual 4K 60Hz

15 W 
(alleen MacBook Pro)

2xUSB-A /  
1xUSB-C 

Horizontaal
Grijs en zwartTB3DK2DPWUE   

TB3DK2DPPDUE   Ja (85W)

 USB-C (5 Gbps)

USB3SDOCKDD    DVI, HDMI, VGA   5x USB-A



Verticaal of 
horizontaal

Zwart en zilver

MST30C2DPPD    DisplayPort, HDMI Enkele monitor  
(4K 60Hz)

Ja (60W)

3xUSB-A /  
1xUSB-C

Horizontaal
Zwart

DK30CH2DPPDU    2x DisplayPort, HDMI Dual DP 4K 60Hz + 
HDMI 4K 30Hz

4xUSB-A /  
1xUSB-C

Horizontaal
Zwart en zilver

WiGig of USB-C

DKWG30DPHPDU    DisplayPort, HDMI

Enkele monitor  
(4K 30Hz),  

indien aangesloten 
via USB-C

Ja 
(60W; alleen USB-C)

2xUSB-A (3.0) /  
2x USB-A (2.0) 

Verticaal
Zwart en zilver

 USB 3.0 - A (5 Gbps)

USB3VDOCKD   DVI 



3xUSB-A 



Horizontaal
Zwart en zilver

DK30A2DH  
2x DisplayPort

2x HDMI
Dual Monitor

(4K 60Hz) 6xUSB-A Horizontaal
Zwart en zilver 

USB3DOCKHDPC    DisplayPort, HDMI Enkele monitor 
 (4K 30Hz) 4xUSB-A Horizontaal

Zwart

USB3SDOCKDD    2x DVI, HDMI, VGA  5x USB-A 
Verticaal of 
horizontaal

Zwart en zilver

USB3SDOCKHD    HDMI, DVI, VGA 
2x USB-A (3.0) /  
4x USB-A (2.0)



Verticaal
Zwart

USB3SDOCKHDV    HDMI, DVI, VGA  3xUSB-A Horizontaal
Zwart

USB3DOCKH2DP    2x DisplayPort, HDMI Enkele monitor  
(4K 30Hz) 5x USB-A  Horizontaal

Zwart en zilver

USB 3.0 - A (5 Gbps) - 2x laptops

USB3DDOCKFT    DisplayPort, HDMI Enkele monitor  
(4K 30Hz)  5x USB-A 

Horizontaal
Zwart en zilver

 Thunderbolt 2 

TB2DOCK4KDHC 
 HDMI, Mini DisplayPort, 

Thunderbolt Enkele monitor 
(4K 60Hz) 

4xUSB-A 
Horizontaal

Zilver

TB2DOCK4K2DP  
2x  DisplayPort, Mini 

DisplayPort, Thunderbolt 4xUSB-A Horizontaal
Zilver
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 3000+ producten die meer dan 200  
verschillende technologieën ondersteunen

USB-C  ·  Thunderbolt 3  ·  DisplayPort  ·  HDMI  ·  HDBaseT  ·  SFP  ·  RJ-45  ·  SATA  ·  Bluetooth  ·  Apple Lightning

Kabels
A/V

Netwerken
USB-C & Thunderbolt 3

Opladen

Video adapters
USB-C & Thunderbolt 3

USB-A
DisplayPort & Mini DisplayPort

HDMI & DVI
Universele docking stations
USB-A universele docking stations
USB-C & Thunderbolt
Multiport adapters

Monitor armen en  
ergonomische producten

Monitor armen voor werkplekken
Monitor armen voor vergaderruimtes

Ergonomisch meubilair

Dataopslag 
Dataherstel, Imaging, Sanitizing

Interne & externe opslag
Converters & Adapters

AV connectiviteit 
Extenders
Converters & Scalers
Splitters & Switches
Video-opname

Netwerken
SFP transceivers

Laptopnetwerkadapters
Desktop & server netwerkkaarten

Ethernet mediaconverters

KVM switches & kabels 
Desktop & Enterprise KVM Switches
KVM extenders
KVM kabels

Server racks & kasten 
Rack schappen & accessoires
Wandgemonteerde racks & kasten
Open frame racks & kasten

Kaarten &  randapparaten 
Seriële kaarten, adapters, extenders
Desktopconnectiviteit
USB kaarten & extenders
USB-A hubs
USB-C & Thunderbolt hubs


