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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

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)

Behöver du hjälp med din anslutning?
Vår support är tillgänglig 24 TIMMAR*  

för att hjälpa dig identifiera, hitta, köpa och 
använda delarna du behöver

Live Chat E-post Telefon

 *24 timmars support tillgängligt söndag kl. 21.00 (ET) – fredag kl. 21.00 (ET)

www.startech.com/se/Support

Innehåll

FÖRSTASIDESNYHET

MEDDELANDE FRÅN VD

Paul Seed
President & CEO/Medgrundare
StarTech.com

Minnen & milstolpar
Sista år firade vi invigningen av vårt toppmoderna 
huvudkvarter (med ett nytt och förbättrat 
innovationslabb och gott om plats att växa). Jag har 
tagit mig tid att reflektera på minnena som är en 
permanent påminnelse om hur viktiga våra kunder 
och partners är som har varit en väsentlig del av att få 
oss dit vi är i dag och som fortsätter att hjälpa oss att 
vara i framkanten av anslutningstrender. 

Som vi förutspådde i fjol såg vi ett snabbt införande 
av USB Type-C som den dominanta I/O-profilen i 
många ledande bärbara datorer och enheter, samt 
spridandet av Thunderbolt 3 som protokoll för 
högpresterande data & video. Detta slags dramatiska 
förändring på marknaden är vad som ger oss drivkraft 
och bekräftar vårt fokus på vår kärnstyrka som är att 
hjälpa kunder identifiera, hitta, köpa och använda 
svårhittade anslutningslösningar. 

Att vårda relationer med viktiga industripartners har 
gjort StarTech.com marknadsledande inom att föra 
dessa spännande nya tekniker till marknaden.  Våra 
Thunderbolt 3-produkter, inklusive äldre Thunderbolt 
3-adapter och två Thunderbolt 3-adaptrar för dubbla 
skärmar, var bland de första som marknadsfördes och 
gav användare kompromisslös prestanda oavsett om 
de anslöt till ett nytt eller äldre system. 

I år firar vi minnena och milstolpar som formar 
grunden som vi kommer att bygga StarTech.coms 
framtid på och vi uppskattar ditt partnerskap längs 
vägen. 



Det moderna  
styrelserummet
Möten går smidigare när 
ditt styrelserum har rätt 
anslutningsprodukter med 
minimalt trassel. 

Dela skärmarna på dina bärbara datorer med 
hjälp av olika anslutningsalternativ med vår 
konferensbordslåda. 

BOX4HDECP

Gör anslutningar enklare för alla 
med vår HDMI, DisplayPort 
eller Mini DisplayPort till 
HDMI-kabel.

DPMDPHD2HD 

Läs mer om konfigurationer för styrelserum: 

www.startech.com/se/styrelserum

Spara plats

Glöm inte kablarna!
Se vårt utbud av AV-kablar av 
hög kvalitet 

www.startech.com/se/av-kablar

Använd en enda kabel för att omedelbart ansluta din bärbara 
dator till alla dina tillägg, inklusive dubbla skärmar, med denna 
universella USB 3.0-dockningsstation. 

USB3SDOCKDD 

Anslut till en arbetsstation

Våra lösningar för arbetsstationer håller  
dig bekväm och produktiv under dagen.
Vi har rätt dockningsstationer, skärmmonteringar  
och laddningshubbar för olika arbetsstationer. 

Lyft skärmar från skrivbordet för att 
få mer värdefull arbetsyta med vår 
dubbel skärmmontering. 

ARMDUAL30

Ladda

Arbeta med flexibilitet 

Stå eller sitt vid ditt skrivbord 
för att arbeta mer ergonomiskt 
med vår höj- och sänkbara 
arbetsstation. 

ARMSTS

Håll extra enheter på skrivbordet 
laddade under arbetsdagen med 
vår USB-hubb med 4 portar. 

ST53004U1C

Det moderna kontoret:

Arbetsstationer

Ta en titt på arbetsstations-alternativ på:

www.startech.com/se/arbetsstationen
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Våra HDBaseT-förlängare är perfekta för att förlänga HDMI-
signaler från en källa till en skärm. De kan ha stöd för enastående 
bildkvalitet på 4K, vilket är fyra gånger högre upplösning än HD i 
1080p vid upp till 100 m. 

ST121HDBTE 

ST121HDBTPW

Kolla in hela vårt sortiment av lösningar för digitala skyltar: 

www.startech.com/se/digital-signage

Ultra HD 4K

HDBaseT är en standardiserad 
videosändningsteknik utan  
fördröjning som revolutionerar 
HDMI-sändning.

HDBaseT använder en avancerad 
moduleringsmetod som låter dig sända 
okomprimerad HDMI-audio och-video 
tillsammans med extra signaler som till exempel 
100BaseT Ethernet, IR, seriell RS-232 och ström 
över kabel.100,5 m

Med digitala skyltar kan du visa information, bilder och animationer på ett iögonfallande sätt som 
kommer att fånga och väcka intresse hos kunder för att öka märkesmedvetenhet och försäljning.

Hantera och kontrollera  
Digitala skyltar

Gratisapp

Hantera skyltar från  
din smarttelefon 
Att skapa en digital skylt eller videovägg  
kan ta tid och vara frustrerande.
Appen för videoväxling och väggkontroll 
ger dig ett lättanvänt gränssnitt för att skapa, 
kontrollera och anpassa digitala skyltar.
Den justerar och konfigurerar innehåll 
automatiskt i enlighet med din setup och  
låter dig kontrollera och byta innehåll för  
att skapa din ideal lösning. 

Designad att fungera med vårt HDMI över 
IP-distributionspaket

Du kan skapa en komplett digital  
skylt-konfiguration med detta HDMI® 
över IP-distributionspaket.
Dess produkter fungerar tillsammans för  
att skicka HDMI audio/video-signaler  
över ett nätverk till upp till 100 skärmar.
Du kan konfigurera och kontrollera 
videoväggen med vår mobilapp.

ST12MHDLAN & ST12MHDLANRX 

Skapa en videovägg enkelt

Ga till sida 21 för att se vilka produkter du behöver  
för din digitala skylt

70,1 m
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Oavsett om det gäller grundskola, gymnasie eller högskola låter StarTech.coms produkter 
lärare och instruktörer sömlöst dela sina lektioner och engagera studenter med teknik.

Anslut, ladda & synka 

Med bordslådan för anslutningar kan lärare ansluta 
bärbara datorer och andra enheter till en HDMI®-projektor 
för att presentera föreläsningar, visa innehåll och dela en 
skärm på en bärbar dator

BOX4HDECP

1

1

2

Med våra Apple- och Micro-USB-kablarkan du ladda 
och synka surfplattor, smarttelefoner och andra enheter.

USB31AC1M
USBLT1MWS
USBAUB1MBK
USB2ADC1M

2

Dela

3 

3 3 

4

4 

5

5

Videosplittrar visar innehåll från en bärbar  
dator på flera skärmar som till exempel  
TV-apparater och projektordukar.

ST122HD4K
MSTMDP122DP

Dela din smarttelefon, surfplatta eller  
bärbara dator trådlöst till en projektor  
eller HDMI-skärm. 

WIFI2HDMCGE

Skärmadaptrar låter resande instruktörer 
sömlöst ansluta sina Mini DisplayPort-, HDMI- eller 
USB-C-kapabla bärbara datorer till vilken skärm, 
projektor eller SMART Board som helst med  
HDMI-, VGA- eller DVI-funktion.

MDP2VGDVHD
CDPVGDVHDMDP
HD2DPVGADVI

Läs mer om StarTech.coms anslutningslösningar här:

www.startech.com/se/klassrum

HDMI

Mini DisplayPort

DisplayPort

USB-C

HDMI

USB-C

Micro USB

Lightning

Dockningskontakt

Håll din presentation utan att  
behöva hålla i surfplattan och  
rotera och luta den för  
perfekt position.

Använd din surfplatta som stöd  
eller prompter vid presentationer  
och föreläsningar med vårt justerbara 
golvstativ med tre ben för surfplattor.

STNDTBLT1A5T

Glöm inte kablarna!
Visa vårt stora utbud av A/V-kablar, 
från VGA till HDMI

www.startech.com/se/Kablar

Upgradera till  
det anslutna klassrummet
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Dina enheter.  
Våra dockningsstationer:

Ett perfekt par
Vi har det största utbudet av dockningsstationer för bärbara datorer, från bäst-i-klassen 
till on-the-go. Och de är universella så att du kan använda dem med nästan vilket 
märke eller modell av bärbara datorer som helst och många surfplattor.

Bli universell och frigör den fulla potentialen hos din bärbara dator

Anslutning
Minska anslutningsbegränsningar 
med våra dockningsstationer 
genom att lägga till portar till en 
portbegränsad bärbar dator.

Bekvämlighet
Värdanslutning med en enda kabel 
ger en slimmad lösning för en 
välorganiserad arbetsstation.

Kompatibilitet
Universella dockningsstationer löser 
kompatibilitetsproblem genom att låta 
dig använda samma dockningsstation 
med olika bärbara datorer.

Specialiserade dockningsstationer

Bas-dockningsstationer Professionella  
dockningsstationer

För användaren som har unika behov som till exempel tre skärmar eller en arbetsstation med två 
bärbara datorer.

Dockningsstationer med alla viktiga portar  
för anslutningar vid en arbetsstation för  
flera användare.

4K DisplayPort-dockningsstation

Skapa en kompakt arbetsyta med denna 4K DisplayPort-

dockningsstation som inte har för få portar.

USB3VDOCK4DP

Behöver du ansluta i farten?
Testa vår USB-C-multifunktionsadapter 
för att ansluta till skärmar och nätverk

DKT30CHV

Dockningsstation för tre skärmar

Skapa en högpresterande, högupplöst arbetsstation med 

totalt fyra skärmar, inklusive en 4K DisplayPort™-skärm med 

dockningsstationen för tre skärmar.

USB3DOCKH2DP

Kolla in hela vårt sortiment av lösningar för dockningsstationer för bärbara datorer: 

www.startech.com/se/docknings-stationer

USB-C-dockningsstation för dubbla skärmar

Docka din nya bärbara USB-C-dator för att lägga till 

fler portar och visa på två skärmar med vår USB-C-

dockningsstation för dubbla skärmar.

MST30C2DPPD

För användaren som behöver göra om en bärbar 
dator till en modern arbetsstation i full storlek för  
att maximera produktivitet
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Oöverträffad prestanda  

USB-C & Thunderbolt 3

USB-C™-kontakten har en rad olika fördelar utöver traditionell USB. När den 
används tillsammans med Thunderbolt™ 3 ändrar den på hur vi tänker på 
anslutning och prestanda. 

USB Type-C™-kontakten är liten och kompakt 
vilket är idealiskt för de senaste bärbara 
datorerna och mobila enheterna. Den är 
praktiskt nog vändbar vilket innebär att du 
enkelt kan ansluta den på första försöket så att 
du slipper frustration och skador på porten. 
Trots den lilla storleken är denna kontakt 
kraftfull - det är den enda kontakt som kan ge 
Thunderbolt 3.

Vad är förvirrande?
USB-C representerar en signifikant förändring för 
traditionella USB-egenskaper. Den mest förvirrande 
aspekten med USB-C är protokollen den stöder. 
USB-C har stöd för data, video (DisplayPort) och 
Thunderbolt 3, men alla dessa protokoll är inte 
tillgängliga hela tiden. Det är viktigt att undersöka 
dina enhets-, port- och kabelegenskaper för att 
förstå skillnaderna.

För USB-C-kablar som gör allt, kolla in hela vårt utbud av Thunderbolt 3-kablar på: 

www.startech.com/se/tb3-kablar

Använd första generationens Thunderbolt 
och Thunderbolt 2-enheter med din nya 
Thunderbolt 3-dator eller bärbara dator 
med denna legacy adapter.

TBT3TBTADAP

Thunderbolt 3: Högre hastighet, fler pixlar, mer kraft  
och fler protokoll - allt i en teknik. 

Utöka din bärbara Thunderbolt 3-dator 
till två högupplösta skärmar med 
Thunderbolt 3-adaptrar för dubbla 
skärmar.

TB32HD2
TB32DP2 

HDMI Dubbel 4K-video

DisplayPort En 5K-skärm

Skapa en funktionell arbetsstation 
var du än är med en USB-C-
multifunktionsadapter.

DKT30CHV

Anslut USB-C-utrustade bärbara datorer till 
i stort sett vilken skärm eller projektor som 
helst med våra USB-C-skärmadaptrar.

CDPVGDVHDMDP
CDP2VGA
CDP2HD
CDP2DVI

USB-C: Nästa generation av anslutningar 

HDMI

VGA

VGA DVI HDMI Mini DP

DVI

USB-C kan ha stöd för:    USB 3.1 och 2.0     strömtillförsel     DisplayPort 1.2     Thunderbolt 3

För mer information om USB-C och Thunderbolt 3, se: 

www.startech.com/se/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

Lägg till portar och skärmar och anslut till extra enheter  
med vår Thunderbolt 3 dubbel 4K-dockningsstation.

TB3DK2DPPDUE

Kommer 
Snart

Strömförse och ladda din bärbara dator genom USB Type-C 
(5 Gbps) och skapa en MST-baserad arbetsstation med 
dubbla skärmar med vår USB-C-dockningsstation för 
dubbla skärmar. 

MST30C2DPPD
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En flexibel arbetsstation  

Designad för komfort
Frigör skrivbordsyta, justera skärmar och kom igång vid din arbetsstation 

så att du kan arbeta bekvämt och öka produktiviteten.

Att sitta mindre och stå mer har oerhörda 
fördelar för den allmänna hälsan och 
produktiviteten, inklusive mindre  
rygg- och nacksmärtor och reducerade 
muskel- och skelettbesvär.

Den bästa lösningen för att stå mer är en 
höj- och sänkbar arbetsstation som låter 
dig ändra din position under dagen.

1

1

2

2

1 Prevention of Musculoskeletal Disorders in the Workplace.” Hämtat 7 juni 2016 https://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/index.html.
2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs389/en/ 

Vår höj- och sänkbara arbetsstation gör 
om ditt nuvarande skrivbord till en höjdjusterbar 
arbetsyta med en enkel justeringsfunktion.

ARMSTS

Montera en skärm med en monitorarm  
för enkel förflyttning och justering.

ARMDUAL

Muskel- och skelettbesvär utgjorde 33 %  
av alla arbetsskador och -sjukdomsfall1

Forskning har visat att hälsoinitiativ på
arbetsplatsen kan minska sjukfrånvaron med
27 % och vårdkostnader för företag med 26%2

Få upp skärmarna ovanför skrivbordet för att frigöra arbetsyta. Vi har lösningen för att 
skapa en trasselfri och bekväm arbetsstation för både bås och kontor.

Gör mer med din surfplatta

Båshängare för 
skärmmontering

Maximera den lediga arbetsytan på 
ditt skrivbord genom att montera 
skärmen på båsets vägg.

ARMCBCL

Väggmonterad monitorarm

Väggmontera en skärm för att spara 
utrymme och justera vinkeln med 
fjäderassisterad höjdjustering.

ARMPIVWALL

Se hela produktsortimentet här: 

www.startech.com/se/skarmmontering

Montera en surfplatta på ett skrivbord 
med detta skrivbordsmonterbara 
surfplattestativ.

ARMTBLTI

Vi har ett komplett sortiment av justerbara 
och säkra hållare för surfplattor som låter 
dig få ut det mesta ur din surfplatta.

Placera en iPad i ett säkert låsbart 
golvstativ för iPad.

STNDTBLT1FS

Kommer 
snart

€
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För IT-administratörer 
kan rätt produkter göra 
skillnaden vid hantering 
av hårddiskar och servrar. 

Viktiga verktyg för  
IT-administratören

Byt till StarTech.coms 
SFP-enheter och spara!

Designade att ge det du behöver 
mest för dina nätverksanslutningar: 
tillförlitlig prestanda.

Med våra SFP-enheter får du:
• Exakta OEM-specifikationer 
• Överträffade MSA- och industristandarder 
• Fullt testade produkter för  
 garanterad prestanda 
• Täcks av en livstidsgaranti och gratis  
 livstidsgaranti på teknisk support

Se hela vårt utbud av SFP-enheter:

www.startech.com/se/sfps

För fler datalagringsprodukter, se:

www.startech.com/se/HDD

Våra SFP-enheter täcks av  
en livstidsgaranti och är fullt 
kompatibel med MSA- 
standarder så att du kan  
känna dig säker med ditt val.

Läs mer om StarTech.coms lösningar för serverrum här: 

www.startech.com/se/Serverhantering

Hantera ditt företags hårddiskar effektivt 
med vår dockningsstation med 4 fack 
för hårddiskar. Den ger snabb åtkomst 
till hårddiskar för duplicering, återställning, 
säkerhetskopiering och arkivering av data.

SDOCK4U33E

Få åtkomst till, klona och duplicera 
fler hårddiskar med denna hårddisk-
duplikator med 6 fack.

SATDOCK5U3ER

Var säker på att ditt kontors hårddiskar 
raderas säkert med vår fristående 
raderings-dockningsstation, som kan 
skriva ut ett kvitto till en seriell skrivare.

SDOCK1EU3P

Få enkel åtkomst till dina servrar från en 
bärbar dator för felsökande av problem  
och regelbundet underhåll med vår  
KVM-konsoladapter med 2 portar.

SV231USBLC

Vi har olika datalagringsprodukter som hjälper dig hantera, 
använda och felsöka data och system. 

Vår utrustning uppfyller eller överträffar industristandarder, 
täcks av omfattande garantier och support och är kompatibel 
med ledande märken och universella specifikationer.

Hantera och utvidga ditt  

nätverk
Behöver du organisera och ansluta nätverksutrustning utanför din huvudsakliga datahall,  

som till exempel över hela kontoret eller vid avlägsna platser? Behöver du ansluta till molnet?  
StarTech.com tillverkar många olika nätverkstillbehör för företag i alla storlekar.

Våra rack-lösningar 
passar all din utrustning, 

inklusive unika storlekar i 
trånga utrymmen. 

  

RK2236BKF
RK812WALLOA
2POSTRACK42

4POSTRACK12U

KVM-konsoler, -switchar  
och -förlängare bibehåller  
kontroll över lokala och  
avlägsna servrar. 
 
RACKCOND1701
SV831DVIU
SV565FXHD 

Organisera dina CAT5-  
och CAT6-patchkablar  

med paneler med  
12 eller 24 portar.

C6PANEL24 

Förläng trådade anslutningar 
med hastigheter på upp 
till 10G med en fiber-
mediaomvandlare.

ET10GSFP

Våra CAT6-kablar, med  
ETL-verifikation och ett 

komplett utbud av färger 
och längder, ger dig 

tillförlitlig Gigabit-prestanda.

C6PATCH1BL

Håll dina servrar och 
PDU:er strömförsedda med 
strömsladdar på 2,5 mm². 

PXT100146

Cisco-kompatibla 10 Gb 
SFP+-kablar upp till 3 m 

långa med snabböppning. 

SFPCMM1M 

Kabinett

Konsoler

Väggmonterbara rack

Switchar

Rack med 2 stolpar

Förlängare

Rack med 4 stolpar

Hyll- och funktionella tillbehör  
håller dina serverrack säkra, 
organiserade och välventilerade. 

CMDUCT1UX
UNISLDSHF19 
CABSCREWM6B
RKPNLTL1U 

Kabelhantering

Rackhyllor

Korgmuttrar

Blindpaneler
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 MacBook Pro

 Få ut mer ur  

Din enhet
Ge din bärbara dator eller surfplatta fler 
portar och funktioner när du reser, är på 
kontoret, är i hemmet eller arbetar på håll.

Docka en Surface Pro 4 eller en Dell XPS vid en arbetsstation 
och lägg genast till portar för att ladda enheter, ansluta till en 
skärm och mer med denna USB 3.0-dockningsstation.

USB3SDOCKDD 

Utöka skärmen på din Surface Pro 4 till 
två skärmar med denna DisplayPort 
till Mini DisplayPort MST-hubb.

MSTMDP122DP   

Ge din Surface fler portar med vårt 
bärbara Surface-tillbehörspaket,  
som lägger till HDMI-, VGA- och  
Gigabit Ethernet-anslutningar. 

MSTS3MDPUGBK

Surface Pro 4

2 
Adaptrar

Dell XPS

Anslut din MacBook Pro till VGA-, DVI- 
eller HDMI-skärmar eller -projektorer 
med denna praktiska 3-i-1 Mini 
DisplayPort A/V-reseadapter.

MDPVGDVHD4K

Lägg till portar och skärmar och anslut till 
extra enheter med vår Thunderbolt 3 
dubbel 4K-dockningsstation.

TB3DK2DPW

Ge din MacBook Pro fler anslutningar genom att ansluta  
till en extern skärm och lägga till portar med denna 
Thunderbolt 2-dockningsstation. 

TB2DOCK4KDHC

Har du en annan Dell? 
www.startech.com/se/solutions/dell

Anslut din Dell XPS till fler skärmar eller en projektor 
genom Thunderbolt 3 USB-C-porten till VGA, HDMI,  
DVI, Mini DisplayPort eller äldre Thunderbolt-teknik.

CDPVGDVHDMDP
TB32DP2 
TBT3TBTADAP 

Se hela vårt utbud av tillbehör för bärbara datorer på:

www.startech.com/se/solutions/microsoft-surface

Gå till sida 20 för att hitta rätt tillbehör för 
just din enhet

Type-C A/V-reseadapter

Thunderbolt 3 till dubbel 4K DisplayPort 

Thunderbolt 3 till Thunderbolt/Thunderbolt 2-adapter
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Tillbehörshittare
Ge din bärbara dator eller surfplatta fler anslutningsmöjligheter, 
för åtkomst till fler enheter på kontoret, i hemmet eller på resan. 
Se möjligheterna nedan för att ansluta till skärmar, lägga till 
portar och ansluta till nätverk.

Se hela vårt utbud av tillbehör för bärbara datorer på:  

www.startech.com/se/Tillbehor-for-barbara-datorer

Docknings- 
stationer A/V-reseadaptrar

Premium A/V-adaptrar
Hög upplösningskvalitet

A/V-adaptrar
Vardagsanslutningar

Nätverks- 
adaptrar

M
ic

ro
so

ft Surface Book

USB3SDOCKDD

USB3DOCKHDPC

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

*This dock will only work as a single video dock with the Macbook. 

En
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ill
-e

n
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ga
M
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-m
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Direktkabelanslutning

Direktkabelanslutning

Direktkabelanslutning

CAT5e / CAT6

CAT5e / CAT6

CAT5e / CAT6

Trådlös

HDMI över IP

HDMI över IP

A/V-KABLAR

Se vårt stora sortiment av A/V-kablar

HDMI- & VGA-SPLITTRAR
DISTRIBUTIONSFÖRSTÄ
RKARE

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

HDMI- OCH VGA-
MATRISSWITCHAR

VS440HDMI  HDMI
ST424MX VGA
VS424HDPIP  Videovägg

HDMI- & VGA-FÖRLÄNGARE 

ST121HDBTE   
ST121HDBTPW   
ST121UTPEP    VGA

VGA-FÖRLÄNGARE

ST124UTPE

 
HDMI-MATRISSWITCH

ST424HDBT  HDMI - CAT5/6

TRÅDLÖS HDMI- 
FÖRLÄNGARE 
 
ST121WHD2

HDMI® VIA IP-
FÖRLÄNGARE

ST12MHDLAN 
ST12MHDLANRX

HDMI® VIA IP-
FÖRLÄNGARE

ST12MHDLAN 
ST12MHDLANRX

Enhet Skärm

För att se hela sortimentet av  
A/V- & nätverkskablar, besök:  
www.startech.com/se/Kablar

Se StarTech.coms hela produktsortiment här: 

www.startech.com/se/digital-signage

Glöm inte kablarna!

Digitala skyltar Situationer & lösningar
Från en enkel en-källa-till-en-skärm-setup till mer robusta 
konfigurationer med flera källor och flera skärmar, vi har ett brett 
utbud av anslutningsprodukter för digitala skyltar.

* HDBaseT är en standardiserad videosändningsteknik med utan 
fördröjning som revolutionerar HDMI-sändning.

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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Dockningsstationer för  
bärbara datorer Hitta Snabbt  
Ge din bärbara dator utökad skärm, flera tillägg och  
USB-snabbladdning. Våra dockningsstationer ger din 
bärbara dator olika portar, stilar och bussanslutningar.

Lär dig mer om startech docking stationer:

www.startech.com/se/docknings-stationer
 * Alla dockningsstationer för bärbara datorer har en Gigabit Ethernet RJ45-port     
 ** USB-C-dockningsstationer kan ansluta till en Thunderbolt 3-port med den USB-hastighet som dockningsstationen stöder
 *** Endast HDMI + DVI eller HDMI + VGA för dubbel video   
 **** HDMI- och Thunderbolt-skärmar krävs för dubbel video

Professionell

Våra små, kompakta och kostnadseffektiva 

bas-dockningsstationer för bärbara datorer 

är perfekta för hot desking och har alla de 

viktiga portarna som du behöver för att få 

jobbet gjort. 

 Bas

Du kan enkelt göra om din bärbara 

dator till en arbetsstation i full storlek 

med hjälp av vår professionella familj av 

dockningsstationer för bärbara datorer. 

Specialiserad

Våra specialiserade dockningsstationer 

för bärbara datorer kombinerar unika 

funktioner med avancerad teknik och 

hårdvara av hög kvalitet för att uppfylla 

specialiserade behov. 



Värdtyp Skärmar Videoutgång 4K USB-portar Audio/mikrofon Stil Funktioner Artikelnummer

Th
un

de
rb

ol
t 2

 

 
2x DisplayPort
1x Thunderbolt 

eller mDP


3x standard 
1x snabbladdning

 3,5 mm headset
1x 3,5 mm line/mikrofon

S/PDIF digital  
optisk audio

Sitter plant 
& vinklat
 Silver & 

svart

• Dubbel DisplayPort
• 5.1 S/PDIF digital optisk audio
• eSATA
• Hölje i tåligt aluminium

TB2DOCK4K2DP

 
1x HDMI****

1x Thunderbolt 
eller mDP


3x standard

1x snabbladdning

3,5 mm headset
S/PDIF digital  
optisk audio

3,5 mm line/mikrofon

Sitter plant
Silver

• 5.1 S/PDIF digital optisk audio
• eSATA
• Hölje i tåligt aluminium
• Plats för lås

TB2DOCK4KDHC

U
SB

 3
.0

 

  


2x DisplayPort
1x HDMI 

4x standard
1x snabbladdning

3,5 mm headset
3,5 mm audio

3,5 mm mikrofon

Sitter plant 
& vinklat
 Svart & 

silver

• Trippel video  
(1 skärm stöder 4K)

• Utseendet matchar  
Ultrabook™ eller MacBook

• Plats för lås
• Headset plus separata  

mikrofon- & audioportar

USB3DOCKH2DP

 
1x DisplayPort

1x HDMI 
 4x standard

1x snabbladdning 3,5 mm headset

Sitter plant 
& vinklat
 Svart & 

silver

• Stöder två bärbara värddatorer 
(Mac och Windows)

• För över filer mellan  
bärbara datorer

• Utseendet matchar  
Ultrabook eller MacBook

• Plats för lås

USB3DDOCKFT

Specialiserad

Professionell

Värdtyp Skärmar Videoutgång 4K USB-portar
Audio/ 

mikrofon
Stil Funktioner Artikelnummer

U
SB

 3
.0

 

 
1x DisplayPort

1x HDMI 
3x standard

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

1x snabbladdning

3,5 mm audio
3,5 mm mikrofon

Sitter plant
Svart

• USB-C-värdkontakt med  
strömtillförsel

• MST-stöd
• Stöd för dubbel video
• Thunderbolt 3 port-kompatibelt

MST30C2DPPD

Th
un

de
rb

ol
t 3

 
1x DisplayPort 

1x Thunderbolt 3 
USB-C


2x standard 

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

3,5 mm audio 
3,5 mm mikrofon

Sitter plant 
grå & svart

• Dubbel 4K-skärmupplösning 
vid 60 Hz

• Endast Windows
• TB-kabel medföljer 

TB3DK2DPWUE
(UK och EU endast)

U
SB

 3
.0

 

 
1x HDMI

1x DVI 
2x standard

2x snabbladdning
3,5 mm  
headset

Kompakt
Sitter plant

Silver & 
svart

• Slimmad, liten storlek 
• Portar i stapeldesign 
• 4K HDMI

USB3SMDOCK4K

 
1x DisplayPort

1x HDMI 
3x standard

1x snabbladdning 3,5 mm headset
Sitter plant  

& vinklat
Svart

• 4K DisplayPort
• Plats för lås USB3DOCKHDPC

 

2x DVI
1x DVI till 

VGA-adapter
1x DVI till  

HDMI-adapter

3x standard
2x snabbladdning 3,5 mm headset

Sitter 
plant eller 

upprätt 
silver & 

svart

• Dual DVI
• Dubbel orientering
• Videoadaptrar medföljer
• Utseendet matchar Ultrabook  

eller MacBook

USB3SDOCKDD

 
1x HDMI***

1x DVI
1x VGA

3x standard 3,5 mm audio
3,5 mm mikrofon

Sitter plant  
& vinklat

Svart

• Tre inbyggda alternativ för  
videoutgångar för dubbel video

• Plats för lås
USB3SDOCKHDV

 

1x HDMI
1x DVI

1x DVI till 
VGA-adapter

6x standard
(2x USB 3.0 och  

4xUSB 2.0)

 3,5 mm audio
3,5 mm mikrofon

Sitter  
upprätt

Svart

• 2x USB 3.0- & 4x USB 2.0-portar
• Videoadapter medföljer USB3SDOCKHD


1x DVI

1x DVI till 
VGA-adapter

6x standard
(2x USB 3.0 och  

4x USB 2.0)

3,5 mm audio
3,5 mm mikrofon

Sitter  
upprätt

Svart

• 2x USB 3.0- & 4x USB 2.0-portar
• Videoadapter medföljer USB3SDOCKD

Värdtyp Skärmar Videoutgång 4K USB-portar Audio/mikrofon Stil Funktioner Artikelnummer

U
SB

 3
.0

 
 1x DisplayPort 

2x standard
1x snabbladdning 3,5 mm headset

Kompakt
Sitter plant

Svart & silver

• 4K DisplayPort 
• USB-snabbladdning
• Kostnadseffektiv
• Plats för lås

USB3VDOCK4DP

 1x DVI 2x standard
1x snabbladdning 3,5 mm headset

Kompakt
Sitter plant

Svart & silver

• USB-snabbladdning
• Kostnadseffektiv
• Plats för lås

USB3VDOCKD

 1x HDMI 2x standard
1x snabbladdning 3,5 mm headset

Kompakt
Sitter plant

Svart & silver

• USB-snabbladdning
• Kostnadseffektiv
• Plats för lås

USB3VDOCKH

Bas
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Tillbehör för hårddiskar
Duplikatorer och dockningsstationer

Kabinett för extern hårddisk
Flyttbara ställ

Enhetsadaptrar & konverterare

Audio-video-anslutningar
Adaptrar/konverterare

Förlängare
Splittrar

Switchar
Anslutningslådor för styrelserum

Videoinspelningskablar

Kablar
Speciallängder
Vinklade kontakter
Stort urval av färger
Nya & äldre kontakttyper

Serverhantering
KVM-switchar
Specialhyllor
Hyllmonterade KVM-enheter
Akutvagn-adaptrar

Tilläggskort & kringutrustning
Kort & adaptrar
Dockningsstationer för bärbara datorer
Hubbar
Anslutningspaket
Laddningshubbar & adaptrar

Nätverkande IO
Mediakonverterare & förlängare

Kortadaptrar för nätverk
Adaptrar för trådlösa nätverk

Ethernet-switchar
Nätverksskrivarservrar

Trådlösa åtkomstpunkter utomhus

Skärmmontering
Monitormonteringar

Surfplattemonteringar
Höj- och sänkbara arbetsstationer

Med fler än 3 000 anslutningsprodukter hittar du alltid  
den del du behöver för din lösning

StarTech.coms produkter stöder över 200 tekniker  
och kontakttyper, från gammalt till det senaste

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

Digital koaxial audio 
DisplayPort 
DVI-D 
DVI-I 
eSATA 
ExpressCard® 
Fiberoptisk LC
Fiberoptisk MT-RJ
Fiberoptisk SC
Fiberoptisk ST
FireWire 
HDBaseT™
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-port
MST 
NEMA 5-15-ström 

PC Card-port
PCI-port
PCI Express® 
Power DIN 
Power eSATA
Power over Ethernet
PS/2 
RCA
RJ-11
RJ-45
RP-SMA
RP-TNC
Samsung-kontakt
SATA 
SATA data- & ström-kom-
bo
SATA-ström 

SD-/MMC-port
SFF
SFP 
Slim ATAPI 
Slimline SATA
SMA 
SmartMedia-port
SP4 
Stereo Audio 
S-Video 
Uttagsplint 
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™


