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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 te 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 wanneer u deze nodig hebt  
en waar u ze nodig hebt via StarTech.com's
wereldwijde distributienetwerk en channelpartners.

Dankzij gebruikersvriendelijke documentatie 
en online hulpmiddelen is het gebruik van 
onze producten een koud kunstje, terwijl 
innovatieve designs zorgen 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)

Hebt u hulp nodig bij het maken van uw verbinding?
Onze adviseurs zijn 24h/24h* beschikbaar om  
u te helpen bij het identificeren, vinden, verkrijgen 
en gebruik van de onderdelen die u nodig hebt

Live Chat E-mail Telefoon

* telefonische en chat support beschikbaar van maandag  
7:00 uur t/m vrijdag 23:00 uur (in Engels)

Hard-to-find

Made Easy

http://www.startech.com/nl/ 
productondersteuning

Inhoud

HOOFDARTIKEL

BERICHT VAN DE CEO

Paul Seed
President en CEO/medeoprichter
StarTech.com

Herinneringen  
en mijlpalen 
Vorig jaar hebben wij de opening gevierd van 
ons hypermoderne hoofdkantoor (compleet met 
een nieuw en verbeterd Innovation Lab en volop 
ruimte om te groeien). Ik heb wat tijd genomen om 
te reflecteren over de behaalde successen en de 
opgedane ervaringen. Waar wij vandaag staan en 
wat wij bereikt hebben is voor een belangrijk deel te 
danken aan onze klanten en partners, zij blijven voor 
ons dan ook cruciaal om in de toekomst te kunnen 
blijven inspelen op geavanceerde baanbrekende 
connectiviteitstrends.  

Zoals voorspeld, zagen wij de snelle adoptie 
van USB Type-C als het dominante I/O-profiel in 
veel toonaangevende laptops en apparaten, en 
bovendien de verbreiding van Thunderbolt 3 
als het protocol voor high-performance data en 
video. Dit soort spectaculaire verschuivingen in de 
markt is wat ons motiveert en het bevestigt onze 
focus op onze kracht om klanten te helpen unieke 
connectiviteitsoplossingen te identificeren, te zoeken 
en te krijgen. 

Het onderhouden van relaties met belangrijke 
branchepartners heeft StarTech.com in de positie van 
marktleider gebracht voor het op de markt brengen 
van deze opwindende nieuwe technologieën.  Onze 
Thunderbolt 3 producten, inclusief een Thunderbolt 
3 Legacy Adapter en twee Thunderbolt 3 Dual 
videoadapters, waren een van de eersten op de markt, 
en bieden gebruikers compromisloze prestatie, of het 
nu gaat om een verbinding met een nieuw of een 
bestaand systeem. 

Dit jaar vieren wij de herinneringen en mijlpalen die 
de fundering vormen waarop wij de toekomst van 
StarTech.com zullen bouwen, en wij waarderen uw 
continue partnerschap. 



De moderne  
vergaderruimte
Vergaderingen verlopen soepeler 
met de juiste connectiviteit in 
de vergaderruimte en minimale 
kabelwirwar. 

Deel uw laptopschermen door verschillende 
connectiviteitsopties te gebruiken, met onze 
Connectiviteitsbox voor vergadertafels. 

BOX4HDECP

Maak verbindingen eenvoudiger  
voor iedereen met onze  
HDMI, DisplayPort of  
Mini DisplayPort naar 
HDMI-kabel.

DPMDPHD2HD 

Meer informatie over de opstelling  
van vergaderruimtes:  
www.startech.com/nl/vergaderruimte

Bespaar ruimte

Vergeet de kabels niet!
Bekijk onze selectie 
hoogwaardige AV-kabels 

www.startech.com/nl/AV-kabels

Gebruik een enkele kabel om uw laptop direct te verbinden met 
alle randapparatuur, zoals dubbele monitors, met dit Universeel 
USB 3.0 docking station. 

USB3SDOCKDD 

Verbinding maken met  
een laptop

Onze oplossingen voor werkplekken zorgen ervoor 
dat u de hele dag comfortabel en productief bent.

Wij hebben de juiste docking stations, monitor armen en 
oplaadhubs voor een verscheidenheid aan werkplek opstellingen. 

Til monitors van de tafel voor meer 
beschikbare werkruimte met onze 
Dubbele monitor arm. 

ARMDUAL30

Opladen

Werk met flexibiliteit 

Zit of sta aan uw bureau voor een 
ergonomische werkhouding met 
ons Zit-sta werkplek. 

ARMSTS

Houd extra apparaten op uw 
werkplek de hele dag opgeladen 
met onze 4-poorts USB hub. 

ST53004U1C

Het moderne kantoor:

Flexibel werken

Bekijk opties voor werkplek opstellingen op:

www.startech.com/nl/werkplek
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Onze HDBaseT extenders zijn perfect voor het verlengen 
van HDMI-signalen van één bron naar één scherm. Ze kunnen 
de verbazingwekkende beeldkwaliteit van 4K ondersteunen, vier 
keer de resolutie van high-definition 1080p, tot op 100 m afstand. 

ST121HDBTE 

ST121HDBTPW

Zie ons volledige assortiment oplossingen voor digital signage: 

www.startech.com/nl/digital-signage

Ultra HD 4K

HDBaseT is een gestandaardiseerde  
zero latency videodistributietechnologie 
die voor een revolutie op het gebied 
van HDMI-distributie heeft gezorgd.

HDBaseT past een geavanceerde modulatiemethode 
toe waardoor u niet-gecomprimeerde HDMI-
audio en -video kunt verspreiden samen met extra 
signalen zoals 100BaseT Ethernet, IR, RS-232 seriële 
en Power Over Cable.

100,5 m

Met digital signage kunt u in het oog springende informatie, afbeeldingen  
en animaties weergeven die uw klanten zal boeien en intrigeren, om zo uw  

merkbekendheid en omzet te vergroten.

Beheer en bedien 
digital signage

Gratis app

Beheer signage vanaf 
uw smartphone 
Het creëren van een digital signage display of videowand 
kan een tijdrovend en verwarrend proces zijn.
De Video Switching en Wall Control App biedt u 
een gebruiksvriendelijke interface voor het installeren, 
besturen en aanpassen van digital signageoplossingen.
De app configureert en past content automatisch aan 
volgens de instellingen en biedt u de mogelijkheid de 
content te besturen en te veranderen, en zo uw ideale 
oplossing te maken. 

Speciaal ontworpen voor uw HDMI over 
IP-distributieset

U kunt een complete digital signage  
installatie samenstellen met deze HDMI®  
over IP-distributieset. Deze producten werken 
samen om HDMI audio-/videosignalen via een 
netwerk naar tot 100 schermen te zenden.
U kunt de videowand configureren en  
bedienen met onze mobiele app.

ST12MHDLAN & ST12MHDLANRX 

Maak eenvoudig  
een videowand

Ga naar pagina 21 om te zien welke producten u nodig hebt 
voor het configureren van uw digital signage

70,1 m
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Zowel in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs maken producten van  
StarTech.com het mogelijk voor docenten om naadloos met technologie hun  
lessen te delen en studenten te boeien.

Verbinden, opladen & synchroniseren 

Met de Connectivity Box kunnen docenten laptops en 
andere apparaten aansluiten op een HDMI®-projector 
om lezingen te geven, content te tonen en een 
laptopscherm te delen

BOX4HDECP

1

1

2

Met onze Apple- en Micro-USB-kabels  
kunt u tablets, smartphones en andere apparaten  
opladen en synchroniseren.

USB31AC1M
USBLT1MWS
USBAUB1MBK
USB2ADC1M

2

Delen

3 

3 3

4 

4 

5

5

Videosplitters tonen de content van een laptop op 
meerdere schermen zoals tv's en projectorschermen.

ST122HD4K
MSTMDP122DP

Deel uw smartphone, tablet of laptop draadloos 
met een projector of een HDMI-scherm. 

WIFI2HDMCGE

Met schermadapters kunnen docenten hun 
met Mini Displayport, HDMI of USB-C uitgeruste 
laptops direct naadloos aansluiten op elk scherm, 
projector of SMART Board dat voor HDMI,  
VGA of DVI geschikt is.

MDP2VGDVHD
CDPVGDVHDMDP
HD2DPVGADVI

Meer informatie over de connectiviteitsoplossingen van StarTech.com vindt u op:

www.startech.com/nl/klaslokaal

HDMI

Mini DisplayPort

DisplayPort

USB-C

HDMI

USB-C

Micro USB

Lightning

Dock Connector

Geef een presentatie zonder uw  
tablet continu vast te houden,  
en draai en kantel deze voor  
de perfecte positionering.

Gebruik uw tablet als een visueel  
hulpmiddel of teleprompter tijdens  
presentaties en lezingen met ons  
instelbare Statief voor Tablets

STNDTBLT1A5T

Vergeet de kabels niet!
Bekijk ons brede assortiment A/V-kabels, 
van VGA tot HDMI

www.startech.com/nl/kabels

Connectiviteit voor het  
moderne klaslokaal
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Uw apparaten. Onze docks:
Perfect op elkaar afgestemd
Van topklasse tot groot gebruikersgemak voor onderweg, StarTech.com biedt 
het meest uitgebreide assortiment laptop docking stations. En ze zijn universeel, 
zodat u deze met vrijwel elk merk of model laptop en vele tablets kunt gebruiken.

Kies voor een Universeel Dockingstation en ontketen het volle  
potentieel van uw laptop

Connectiviteit
Voeg met onze docking 

stations poorten toe aan 

een laptop en verminder uw 

connectiviteitsbeperkingen.

Gemak
Een host-verbinding met  

één kabel biedt een elegante  

een goed georganiseerde 

werkplek.

Compatibiliteit
Universele docking stations lossen 

compatibiliteitsproblemen op 

doordat u hetzelfde dock met 

verschillende laptops kunt gebruiken.

Speciale docks

Essentiële docks Professionele docks

Voor de gebruiker met unieke behoeften zoals drie schermen of een werkstation met twee laptops.

Docks die alle essentiële poorten bieden  
voor aansluitingen op een werkplek voor  
meerdere gebruikers.

4K DisplayPort docking station

Maak een compacte werkomgeving met dit 4K DisplayPort  

docking station, waardoor u ruimschoots voldoende 

poortaansluitingen hebt.

USB3VDOCK4DP

Wilt u onderweg verbinding maken?
Probeer onze USB-C multifunctionele adapter om 
verbinding te maken met schermen en netwerken

DKT30CHV

Triple monitor docking station

Creëer een krachtig werkstation met hoge resolutie en in totaal 

vier schermen, inclusief één 4K DisplayPort™ scherm met het 

triple monitor docking station.

USB3DOCKH2DP

Bekijk ons volledig assortiment laptop docking oplossingen: 

www.startech.com/nl/docking-stations

Dual Monitor USB-C docking station

Dock uw nieuwe USB-C laptop voor het toevoegen van meer 

poorten en weergave op twee schermen met ons Dual Monitor 

USB-C Docking Station.

MST30C2DPPD

Voor de gebruiker die een laptop wil veranderen  
in een volledig, modern werkstation voor  
maximale productiviteit
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Ervaar de prestatie van  

USB-C & Thunderbolt 3

De USB-CTM connector biedt enorm veel voordelen ten opzichte van de 
traditionele USB connector. Gecombineerd met ThunderboltTM 3 verandert  
het de manier waarop wij over connectiviteit en prestaties denken compleet. 

De USB Type CTM connector is klein en compact 
en is daarom ideaal voor de nieuwste laptops 
en mobiele apparaten. Deze USB-C connector 
is omkeerbaar, zodat aansluiten eenvoudig is 
en meteen de eerste keer goed gaat, zonder 
mogelijke poortbeschadiging en frustratie. 

Ondanks de kleine afmeting is deze connector 
zeer krachtig- het is de enige connector die 
Thunderbolt 3 kan ondersteunen.

Wat veroorzaakt de verwarring?
USB-C vertegenwoordigt een significante 
verschuiving in capaciteiten ten opzichte van 
traditionele USB. Het meest verwarrende aspect  
van USB-C zijn de ondersteunde protocollen. 
USB-C kan data, video’s (DisplayPort) en 
Thunderbolt 3 ondersteunen, maar deze 
protocollen zijn niet altijd allemaal beschikbaar.  
Het is belangrijk om de verschillen in capaciteit  
van uw apparaat, poort en kabel na te gaan.

Bekijk onze USB-C kabels met alle capaciteiten en 
ons volledige assortiment Thunderbolt 3 kabels::

www.startech.com/nl/tb3-kabels

Gebruik eerste generatie Thunderbolt- en 
Thunderbolt 2-apparaten met uw nieuwe 
Thunderbolt 3-computer of laptop met 
deze adapter.

TBT3TBTADAP

Thunderbolt 3: Meer snelheid, meer pixels, meer vermogen  
en meer protocollen - alles in één technologie. 

Verleng uw Thunderbolt 3 laptop met 
twee schermen met hoge resolutie met 
Thunderbolt 3 Dual videoadapters.

TB32HD2
TB32DP2 

HDMI Dubbele 4K video

DisplayPort Enkele 5K monitor

Creëer een functionele werkplek, 
waar u ook bent, met een USB-C 
multifunctionele adapter.

DKT30CHV

Verbind laptops met USB-C met elke 
monitor of projector door middel van onze 
USB-C videoadapters.

CDPVGDVHDMDP
CDP2VGA
CDP2HD
CDP2DVI

USB-C: De volgende generatie connectiviteit 

HDMI

VGA

VGA DVI HDMI Mini DP

DVI

USB-C ondersteunt:    USB 3.1 en 2.0     Power Delivery     DisplayPort 1.2     Thunderbolt 3

Voor meer informatie over USB-C en Thunderbolt 3, ga naar:

www.startech.com/nl/usb-c

U
SB

-C USB
+ DP

USB 2.0 +DP
USB 3.1 Gen1 + DP
USB 3.1 Gen 2 +DP

USB
USB 2.0
USB 3.1 Gen1
USB 3.1 Gen 2

TB3 TB3 (PCIe+DP)
USB 3.1 Gen2

Voeg poorten en schermen toe, en verbind ze met extra 
apparaten met onze Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station.

TB3DK2DPW

NIEUW!

Voed en laad uw laptop via USB Type-C (5Gbps), en creëer  
een wekplek met twee schermen met dit op MST gebaseerd 
USB-C Dual Monitor Docking Station. 

MST30C2DPPD
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Een flexibele werkplek  

ontworpen voor  
comfort

Maak bureauruimte vrij, zet schermen in de gewenste stand  
en krijg beweging op uw werkplek zodat u comfortabel kunt  

werken en uw productiviteit kunt verhogen.

Minder zitten en meer staan heeft 
geweldige voordelen voor de algehele 
gezondheid en productiviteit, en 
vermindert rug-, nek- en gewrichtspijn 
alsmede spieraandoeningen

De beste oplossing om meer te  
kunnen staan is een zit/sta-werkplek 
waarmee u uw positie gedurende de  
dag kunt veranderen.

1

1

2

2

1 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/ 

Ons zit/sta-werkplek verandert uw huidige 
bureau in een werkplek met verstelbare hoogte 
dankzij een gemakkelijke verstelfunctie.

ARMSTS

Monteer een scherm aan een monitor arm 
voor eenvoudig bewegen en instellen.

ARMDUAL

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

Plaats schermen hoger en van uw bureau af om werkruimte vrij te maken. In een  
cubicle of op kantoor: wij hebben de oplossing voor een nette en comfortabele werkplek.

Doe meer met uw tablet

Cubicle wandbeugel monitor arm

Maximaliseer de beschikbare werkruimte 
op het bureau van uw medewerkers door 
het scherm aan de wand van de cubicle 
op te hangen.

ARMCBCL

Aan de wand monteerbare 
monitor arm

Monteer een scherm aan de wand 
om ruimte te besparen en pas uw 
kijkhoek aan met veerondersteunde 
hoogteverstelling.

ARMPIVWALL

Bekijk het volledige productassortiment op: 

www.startech.com/nl/monitor-armen

Monteer een tablet aan een bureau 
met deze aan een bureau 
monteerbare tablethouder.

ARMTBLTI

Wij bieden een volledig assortiment 
verstelbare en veilige tablethouders, 
waardoor u uw tablet maximaal  
kunt benutten.

Plaats een iPad in onze veilige 
vergrendelbare vloerstandaard 
voor iPads.

STNDTBLT1FS

Nieuw

€
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Als IT-beheerder kunnen de 
juiste producten het verschil 
maken bij het beheer van 
harde schijven en servers. 

Essentiële hulpmiddelen  
voor IT-beheerders

Schakel over naar 
StarTech.com SFP's 
en bespaar!

Ontwikkeld om het belangrijkste 
te bieden voor uw 
netwerkverbindingen: 
betrouwbare prestaties.

Met onze SFP's krijgt u:
• Exacte OEM-specificaties
• Overtroffen MSA- en industrienormen
• Grondig geteste producten voor  
 een verzekerde prestatie

Bekijk onze complete lijn van SFP's:

www.startech.com/nl/sfps

Ga voor meer dataopslagproducten naar:

www.startech.com/nl/HDD

Onze SFP's zijn voorzien van  
een levenslange garantie en  
voldoen volledig aan MSA- 
normen, zodat u op betrouwbare 
wijze uw selectie kunt maken.

Meer informatie over de serverruimteoplossingen  
van StarTech.com vindt u op: 

www.startech.com/nl/Server-beheer
 

Beheer de harde schijven van uw bedrijf 
met ons 4-Bay Harddisk Docking Station. 
Het biedt snelle toegang tot schijven, voor 
het reproduceren, maken van een back-up 
en opslaan van gegevens.

SDOCK4U33E

Verkrijg toegang, kloon en reproduceer 
meer harde schijven met deze 6-bay 
harde-schijfduplicatordock.

SATDOCK5U3ER

Wees er zeker van dat de harde schijven  
van uw kantoor veilig worden gewist  
met onze Standalone wisser-dock,  
die een afdrukbewijs kan sturen naar  
een seriële printer.

SDOCK1EU3P

Eenvoudige toegang tot uw servers vanaf  
een laptop voor het oplossen van problemen 
en regelmatig onderhoud met onze 
2-poorts KVM console adapter.

SV231USBLC

Wij bieden een variatie van dataopslagproducten die u 
helpen data en systemen te beheren, te gebruiken en 
problemen te verhelpen. 

Onze apparatuur voldoet aan of overschrijdt de 
industrienormen, wordt gesteund door uitgebreide 
garanties en ondersteuning en is compatibel met de 
vooraanstaande merken en universele specificaties.

Beheren en uitbreiden van uw  

netwerk
Wilt u uw netwerkapparatuur organiseren en aansluiten buiten uw hoofddatacenter,  

bijvoorbeeld in het hele kantoor of op satellietlocaties? Wilt u verbinding maken met de cloud?  
StarTech.com biedt een breed scala aan netwerkaccessoires voor bedrijven van elke grootte.

In onze rack oplossingen  
kunt u al uw apparatuur 

plaatsen, inclusief unieke 
maten in beperkte ruimtes.  

RK2236BKF
RK812WALLOA
2POSTRACK42

4POSTRACK12U

KVM-consoles, -switches en 
-extenders houden de controle 
over uw plaatselijke en verder 
gelegen servers. 

RACKCOND1701
SV831DVIU
SV565FXHD 

Organiseer uw CAT5- en 
CAT6-netwerkkabels  

met een paneel van  
12 of 24 poorten.

C6PANEL24 
Verleng kabelverbindingen met 
snelheden tot 10G met een 
glasvezel-mediaconverter.

ET10GSFP

Onze CAT6-kabels,  
met ETL-verificatie en  

een complete selectie 
kleuren en lengtes,  

bieden betrouwbare 
Gigabit-prestaties.

C6PATCH1BL

Houd servers en PDU's draaiende 
met 2,5 mm² voedingskabels. 

PXT100146

Cisco compatibele 
snelkoppeling 10 Gb SFP+ 
kabels met lengte tot 3 m. 

SFPCMM1M 

Kasten

Consoles

Wandgemonteerde racks

Switches

Rack met 2 stijlen

Extenders

Rack met 4 stijlen

Schappen en functionele 
accessoires houden uw  
server racks veilig, georganiseerd  
en goed geventileerd. 

CMDUCT1UX
UNISLDSHF19 
CABSCREWM6B
RKPNLTL1U 

Kabelbeheer

Rack schappen

Kooimoeren

Afdekpanelen
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 Macbook Pro

 Haal meer uit  

uw laptop
Voeg meer poorten toe aan uw laptop 
of tablet en verbeter de functionaliteit, 
zowel onderweg, op kantoor, als bij u 
thuis als u op afstand werkt.

Sluit een Surface Pro 4 of een Dell XPS aan op uw 
werkplek en beschik direct over extra poorten om 
apparaten op te laden, een monitor aan te sluiten  
en meer met dit USB 3.0 Docking Station.

USB3SDOCKDD 

Breid het scherm op uw Surface Pro 4 
uit naar twee schermen met deze 
DisplayPort-naar-Mini DisplayPort  
MST-hub. 

MSTMDP122DP   

Voeg meer poorten toe aan uw 
Surface met onze draagbare Surface 
Accessoireset, die HDMI-, VGA- en 
Gigabit Ethernet-connectiviteit toevoegt. 

MSTS3MDPUGBK

Surface Pro 4

2 
Adapters

Dell XPS

Verbind uw Macbook Pro met VGA-, 
DVI- of HDMI-monitors of -projectoren 
met deze handige 3-in-1 Mini 
DisplayPort A/V-reisadapter.

MDPVGDVHD4K

Voeg poorten en schermen toe, en 
verbind ze met meer apparaten met 
onze Thunderbolt 3 Dual 4K 
Docking Station.

TB3DK2DPW

Breid de connectiviteit van uw MacBook Pro uit door een  
extern scherm aan te sluiten en poorten toe te voegen  
met dit Thunderbolt 2 Docking Station. 

TB2DOCK4KDHC

Hebt u een andere Dell? 
www.startech.com/nl/oplossingen/dell

Verbind uw Dell XPS met meer schermen of een 
projector met de Thunderbolt 3 USB-C-poort naar  
VGA-, HDMI-, DVI-, Mini DisplayPort- of oudere 
Thunderbolt-technology.

CDPVGDVHDMDP
TB32DP2 
TBT3TBTADAP 

Bekijk het volledige assortiment laptopaccessoires op:

www.startech.com/nl/oplossingen/microsoft-surface

Ga naar pagina 20 voor de juiste 
accessoires voor uw specifieke laptop

Type-C A/V-reisadapter

Thunderbolt 3-naar-Dual 4K-Displayport 

Thunderbolt 3-naar-Thunderbolt/Thunderbolt 2-adapter
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Handig overzicht van laptopaccessoires
Breid de verbindingsopties voor uw laptop of tablet uit voor toegang 
tot meer apparaten op kantoor, thuis of onderweg. Bekijk hieronder 
de mogelijkheden om schermen aan te sluiten, poorten toe te 
voegen en verbinding te maken met netwerken.

Bekijk het volledige assortiment laptopaccessoires op: 

www.startech.com/nl/laptopaccessoires

Docking 
Stations A/V-reisadapters

Premium A/V Adapters
High Resolution

A/V Adapters
Everyday Connections

Netwerk- 
adapters

M
ic

ro
so

ft Surface Book
USB3SDOCKDD

USB3DOCKHDPC

USB3DOCKH2DP

MDPVGDVHD4K      

USB3SMDOCKHV     

MSTMDP122DP

MSTMDP123DP

MDP2VGA2 

MDP2HDMI

MDP2DVI

ST3300GU3BSurface 3

Surface Pro 4

Ap
pl

e

MacBook Pro  
met Retina USB3SDOCKDD 

USB3DOCKHDPC

MDPVGDVHD4K

USB3SMDOCKHV
MDP2HD4KSW

MDP2VGAW   

MDP2HDMI

MDP2DVIW

ST3300G3UA

MacBook Air 

Macbook
DK30BACDD 

MST30C2DPPD*

CDPVGDVHDMDP

DKT30CHV
CDP2HD4K60

CDP2VGAW 

CDP2HDW

CDP2DVIW 

HB30C3A1GE

D
el

l

XPS 13 9350

TB3DK2DPW

MST30C2DPPD

CDPVGDVHDMDP 

DKT30CHV

TB32DP2 

TB32HD2

CDP2VGA 

CDP2HD

CDP2DVI

HB30C3A1GE

Precision 15 
m3510 HB30C3A1CFB

Latitude 12 
7275

CDP2VGA

CDP2HD

CDP2DVI 

HB30C3A1GE

Latitude 14 
E7470

USB3SDOCKDD

USB3DOCKHDPC

MDPVGDVHD4K 

USB3SMDOCKHV

MSTMDP122DP

MDP2HD4KS 

MDP2VGA2

MDP2HDMI
ST4300PBU3

H
P

ProBook 640 
G2

USB3SDOCKDD

USB3DOCKHDPC
DP2VGDVHD DP2HD4KS

DP2HDMI2

DP2DVI2 
ST4300PBU3

Zbook 15 G3

TB3DK2DPW

MST30C2DPPD

CDPVGDVHDMDP

DKT30CHV

TB32DP2 

TB32HD2

CDP2DVI HB30C3A1CFB

Elite x2 1012 
G1

CDP2VGA 

CDP2HD

CDP2DVI 

HB30C3A1GE

EliteBook 840 
G3

USB3SDOCKDD
USB3DOCKHDPC

DP2VGDVHD DP2HD4KS
DP2HDMI2

DP2DVI2 
ST4300PBU3

Le
no

vo

ThinkPad X1 
Carbon (Gen 4)

USB3SDOCKDD

USB3DOCKHDPC

USB3SMDOCKHV 

MDPVGDVHD4K

MSTMDP122DP 

MDP2HD4KS MDP2VGA2

MDP2HDMI 

MDP2DVI 

ST3300GU3B

Thinkpad P50
TB3DK2DPW

MST30C2DPPD

DKT30CHV 

CDPVGDVHDMDP

TB32DP2 

TB32HD2
HB30C3A1CFB

ThinkPad Yoga 
260/460

USB3SDOCKDD

USB3DOCKHDPC

USB3SMDOCKHV

MDPVGDVHD4K

MSTMDP122DP 

MDP2HD4KS

MNHD2VGAE2

HDACFM5IN 

HDCDVIMM2M 

ST3300GU3B

HDMI VGA DVI

HDMI VGA DVI

HDMI VGA DVI MDP

HDMI VGA DVI MDP

HDMI VGA DVI

HDMI

DPHDMI VGA

DP

DPHDMI VGA DVI MDP

HDMI

DP
VGA

VGA

VGA

VGA

VGA

DVI

VGA

HDMI VGA

HDMI VGA

HDMI VGA

HDMI VGA

DP

HDMI

HDMI VGA

HDMI VGA

HDMI VGA DVI

DP

HDMI

DVI

DP

HDMI

HDMI

HDMI VGA

HDMI VGA DVI MDP

HDMI VGA DVI

HDMI

HDMIHDMI VGA

DVI

DVI

VGA

HDMI

DP

HDMI

HDMI

HDMI VGA DVI

HDMI VGA DVI HDMI

HDMI

DVI

DVI

DVI

HDMI

HDMI

VGA

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

DVI

DVI

VGA

HDMI

DVI

Mini HDMI

DVI

*In combinatie met een Macbook werkt dit dock alleen als een enkel. 

O
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an
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Directe kabelverbinding

Directe kabelverbinding

Directe kabelverbinding

CAT5e / CAT6

CAT5e / CAT6

CAT5e / CAT6

Draadloos

HDMI over IP

HDMI over IP

A/V-KABELS

Bekijk ons grote assortiment 
A/V-kabels

HDMI & VGA SPLITTERS / 
DISTRIBUTIEVERSTERKER

ST122LE  VGA
ST124PRO  VGA
ST122HD4KU  Ultra HD/4K
ST124HD4K  Ultra HD/4K
ST128HDMI2  Full HD/1080p

HDMI- EN VGA MATRIX 
SWITCHES 
 
VS440HDMI  HDMI 
ST424MX VGA 
VS424HDPIP  Videowand

HDMI & VGA EXTENDERS 

ST121HDBTE   
ST121HDBTPW   
ST121UTPEP  VGA

VGA EXTENDERS

ST124UTPE

 
HDMI MATRIX SWITCH

ST424HDBT  HDMI - CAT5/6

DRAADLOZE  
HDMI EXTENDER 
 
ST121WHD2

HDMI OVER IP  
EXTENDER 
 
ST12MHDLAN 
ST12MHDLANRX

HDMI OVER IP  
EXTENDER 
 
ST12MHDLAN 
ST12MHDLANRX

Apparaat Scherm

Bekijk het volledige assortiment A/V & netwerkkabels 
op: www.startech.com/nl/kabels

Bekijk het volledige assortiment van StarTech.com-producten op: 

www.startech.com/nl/digital-signage

Vergeet de kabels niet! 

Digital Signage Situaties & Oplossingen
Van een eenvoudige configuratie met één bronapparaat en één scherm tot 
robuuste configuraties met meerdere bronapparaten en meerdere schermen, 
bieden wij een breed scala aan connectiviteitsproducten voor digital signage.

* HDBaseT is een gestandaardiseerde zero latency videodistributietechnologie 
die voor een revolutie op het gebied van HDMI-distributie heeft gezorgd.

HDBaseT*

HDBaseT*

1080p/4K30

1080p/4K30

1920x1200

1920x1200 1080p

1080p

1080p

1080p

 70 m/35 m

100 m/35 m

50 m

50 m
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laptop docking stations  
Handig Overzicht  
Breid het scherm, de randapparaten en de USB-snellaadmogelijkheden 
van uw laptop uit. Ons assortiment docking stations biedt verschillende 
poorten, stijlen en busaansluitingen voor uw laptop.

Professioneel

Compact, voordelig en perfect voor  
hot desks en uitgerust met alle 
belangrijke poorten kunt u met  
onze laptop docking stations alle 
taken uitvoeren. 

 Essentieel

U kunt uw laptop eenvoudig 
in een volledig werkstation 
veranderen, met onze 
productgroep professionele  
laptop docking stations.

Speciaal

Door het combineren van unieke 
functies met geavanceerde 
technologie en hoogwaardige 
hardware, is onze productgroep 
speciale docking stations afgestemd 
op speciale behoeften. 



Meer informatie over StarTech.com docking stations:

www.startech.com/nl/docking-stations
 * Alle laptop docking stations zijn voorzien van een gigabit Ethernet RJ45-poort     
 ** USB-C docking stations kunnen worden aangesloten op een Thunderbolt 3 poort met de USB-snelheid die het docking station ondersteunt
 *** Alleen HDMI + DVI of HDMI + VGA dual monitor  
 **** HDMI- en Thunderbolt-schermen vereist voor dual monitor

Host-
type

Schermen Video-uitgang 4K USB-poorten Audio/microfoon Stijl Functies Productnummer

Th
un

de
rb

ol
t 2

 
2x DisplayPort
1x Thunderbolt 

of mDP


3x standaard 
1x snellaad

 3,5 mm headset
1x 3,5 mm lijn/microfoon

S/PDIF digitale  
optische audio

Liggend  
& hellend
 Zilver & 

zwart

• Dual DisplayPort
• 5.1 S/PDIF digitale  
    optische audio
• eSATA
• Duurzame  
    aluminiumbehuizing

TB2DOCK4K2DP

 
1x HDMI****

1x Thunderbolt 
of mDP


3x standaard
1x snellaad

3,5 mm headset
S/PDIF digitale  
optische audio

3,5 mm lijn/microfoon

Liggend
Zilver

• 5.1 S/PDIF digitale  
    optische audio
• eSATA
• Duurzame  
    aluminiumbehuizing
• Sleuf voor slot

TB2DOCK4KDHC

U
SB

 3
.0

 

  


2x DisplayPort
1x HDMI 

4x standaard
1x snellaad

3,5 mm headset
3,5 mm audio

3,5 mm microfoon

Liggend  
& hellend
 Zwart & 

zilver

• Triple monitor 
 (1 scherm ondersteunt 4K) 

• Uiterlijk komt overeen met                     
Ultrabook™ of MacBook

• Sleuf voor slot
• Headset plus aparte  
   microfoon & audiopoorten

USB3DOCKH2DP

 
1x DisplayPort

1x HDMI 
 4x standaard
1x snellaad 3,5 mm headset

Liggend  
& hellend
 Zwart & 

zilver

• Ondersteunt twee  
hostlaptops (Mac en Windows)

• Bestanden overdragen 
tussen laptops

• Uiterlijk komt overeen met 
Ultrabook of MacBook

• Sleuf voor slot

USB3DDOCKFT

Speciaal

Professioneel

Hosttype Schermen Video-uitgang 4K USB-poorten
Audio/ 

microfoon
Stijl Functies Productnummer

U
SB

-C

 
1x DisplayPort

1x HDMI 
3x standaard

(1x USB-C, 2x USB-A)

1x snellaad

3,5mm audio
3,5mm

microfoon

Liggend
Zwart

• USB-C host connector  
met voeding 

• MST ondersteuning
• Dual-video ondersteuning
• Thunderbolt 3 port compatibel**

MST30C2DPPD

Th
un

de
rb

ol
t 3

 
1x DisplayPort 

1x Thunderbolt 3 
USB-C


2x standaard 

(1x Type A, 1x USB-C) 
1x snellaad

3,5 mm audio 
3,5 mm  

microfoon

Liggend 
Grijs & zwart

• Dual 4K  
schermresolutie bij 60 Hz

• Alleen Windows
• Inclusief TB-kabel 

TB3DK2DPWUE
(Alleen UK en EU)

U
SB

 3
.0

 

 
1x HDMI

1x DVI 
2x standaard
2x snellaad

3,5 mm 
headset

Compact
Liggend

Zilver & zwart

• Compact en klein 
• Gestapelde poorten 
• 4K HDMI

USB3SMDOCK4K

 
1x DisplayPort

1x HDMI 
3x standaard
1x snellaad

3,5 mm 
headset

Liggend  
& hellend

Zwart

• 4K DisplayPort
• Sleuf voor slot USB3DOCKHDPC

 

2x DVI
1x DVI naar  

VGA adapter
1x DVI naar  

HDMI adapter

3x standaard
2x snellaad

3,5 mm 
headset

Liggend  
of staand 

Zilver & zwart

• Dual DVI
• Twee standen
• Inclusief videoadapters
• Uiterlijk komt overeen met  

Ultrabook of MacBook

USB3SDOCKDD

 
1x HDMI***

1x DVI
1x VGA

3x standaard
3,5 mm audio

3,5 mm  
microfoon

Liggend  
& hellend

Zwart

• Drie geïntegreerde video- 
uitgangopties voor dual monitor

• Sleuf voor slot
USB3SDOCKHDV

 

1x HDMI
1x DVI

1x DVI naar  
VGA adapter

6x standaard
(2x USB 3.0 en 4x 

USB 2.0)

 3,5 mm audio
3,5 mm  

microfoon

Staand
Zwart

• 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0 poorten
• Inclusief videoadapter USB3SDOCKHD


1x DVI

1x DVI naar  
VGA adapter

6x standaard
(2x USB 3.0 en 4x 

USB 2.0)

3,5 mm audio
3,5 mm  

microfoon

Staand
Zwart

• 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0 poorten
• Inclusief videoadapter USB3SDOCKD

Hosttype Schermen Video-uitgang 4K USB-poorten Audio/microfoon Stijl Functies Productnummer

U
SB

 3
.0

 1x DisplayPort 
2x standaard
1x snellaad 3,5 mm headset

Compact
Liggend

Zwart & zilver

• 4K DisplayPort 
• USB snellaad
• Voordelig
• Sleuf voor slot

USB3VDOCK4DP

 1x DVI 2x standaard
1x snellaad 3,5 mm headset

Compact
Liggend

Zwart & zilver

• USB snellaad
• Voordelig
• Sleuf voor slot

USB3VDOCKD

 1x HDMI 2x standaard
1x snellaad 3,5 mm headset

Compact
Liggend

Zwart & zilver

• USB snellaad
• Voordelig
• Sleuf voor slot

USB3VDOCKH

Essentieel
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Harde-schijfaccessoires
Schijfduplicators & docking stations

Externe-schijfbehuizingen
Mobile Racks

Drive adapters & -converters

Audio-videoconnectiviteit
Adapters/converters

Extenders
Splitters

Switches
Connectivity Boxes voor vergaderruimtes

Video-opnamekabels

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

Serverbeheer
KVM switches
Speciale racks
Rack mount KVM-consoles
Crash cart adapters

Add-on kaarten &  
randapparaten
Kaarten & adapters
Laptop docking stations
Hubs
Connectiviteitsets
Oplaadhubs & -adapters

Netwerken IO
Mediaconverters & -extenders

Netwerkadapterkaarten
Draadloze netwerkadapters

Ethernet switches
Netwerkprintservers

Draadloze Access Points voor buiten

Monitorsteunen
Monitor armen
Tablethouders

Zit-sta-werkstations

Met ruim 3.000 connectiviteitsproducten vindt u gegarandeerd de 
onderdelen die u nodig hebt om uw oplossing mogelijk te maken

Producten van StarTech.com ondersteunen meer dan 200 
technologieën en connectortypes, van oudere tot de nieuwste

3,5 mm mini-jack 
Apple dock-connector
Apple Lightning-con-
nector 
ASUS-connector
AT-moederbordvoeding 
ATX-voeding 
Coaxiale voedingscon-
nector 
Bluetooth®
BNC 
Centronics® 
CompactFlash® sleuf
Component video 
Composiet video 
DB-15 
DB-25 

DB-9
Digitale coax audio 
DisplayPort 
DVI-D 
DVI-I 
eSATA 
ExpressCard® 
Glasvezel LC
Glasvezel MT-RJ
Glasvezel SC
Glasvezel ST
Firewire 
HDBaseT™
HDMI® 
HPDB50 SCSI-2 
HPDB68 SCSI-3 
IDC 

IEC 60320 voeding
IrDA 
LP4 
Memory Stick® 
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
MST 

NEMA 5-15 voeding 
PC-kaartsleuf
PCI-sleuf
PCI Express® 
DIN voeding 
eSATA voeding
Power over Ethernet
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 
Klemmenblok 
Thunderbolt™ 
Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 3
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™
VGA  
Wireless G / N
Wireless AC
xD-Picture Card Slot™


