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Meddelande från Paul 

Välkommen till vår senaste Anslutningsguide, en 
publikation avsedd att hålla dig informerad om de 
senaste teknikerna, trenderna och produkterna - 
ett måste för alla IT-proffs.

Spridningen av USB-C fortsätter att växa. Denna 
nya anslutningstyp är idag standard hos många 
tillverkare, inklusive HP, Dell, Lenovo och Apple, 
som har bytt mot de nya USB-typ C-portarna i vissa 
modeller.

I början av 2018 uppskattas det att över 50% av 
alla nya bärbara datorer kommer att ha inbyggda 
USB Type-C portar.  Då användare måste ansluta 
sina bärbara USB-C-datorer till enheter med äldre 
anslutningstyper kommer behovet av adaptrar, 
kablar och konverterare för nya och äldre 
standarder att växa.  

För att alltid garantera din USB-C-anslutning har 
våra marknadsundersöknings- och produktutveck- 
lingsteam jobbat hårt med att identifiera och skapa 
de produkter du behöver innan du inser att du 
behöver dem. Vi har nu över 100 USB-C-produkter 
och nya lanseringar görs varje vecka. 

I den här guiden får du veta mer om unika lösningar 
för att maximera produktivitet och effektivitet hela 
vägen från styrelserummet till back office. Vi har 
också den exklusiva ”Presentation Adapter”, en 
ny StarTech.com-produkt som garanterar att dina 
presentationer aldrig mer kommer att behöva 
avbrytas.

Med vänliga hälsningar,

Paul Seed
CEO/Medgrundare
StarTech.com

StarTech.com gör dig till en IT-stjärna genom 
att göra det lätt att identifiera, hitta, hämta 
och använda de anslutningsverktyg du  
behöver. Så här fungerar det:

Över 3 000 produkter med stöd för  
200 tekniker
Från det äldsta till det allra senaste - alla produkter du behöver 
för att aktivera dina enheter från en enda praktisk källa

Tidsbesparande verktyg och resurser
ConXit-anslutningsguiden, märkeskompatibilitetsnät och andra 
exklusiva verktyg för att göra ditt jobb enklare

Dygnet runt-support
Tillgång till GRATIS support före och efter försäljning garanterar 
att du får den information och de produkter du behöver



Lär dig mera: www.startech.com/se/arbetsstationen

Anslut till en arbetsstation Strömföra
Använd denna 7-ports USB-hubb med två 
snabbladdningsportar för anslutning av dina USB-enheter 
samtidigt som du snabbladdar din telefon eller läsplatta.

ST93007U2C

Skapa en större arbetsyta med 
två skärmar med Dubbel 
monitormontering.

ARMDUAL

USB-C dockningsstation med Power Delivery 
för dubbla skärmar.

MST30C2DPPD

Pröva vår Skrivbordsmonterad trippel 
monitorarm för frigjord skrivbordsyta 
och förbättrad effektivitet.

ARMTRIO

Gör om din bärbara dator till en kompakt 
arbetsstation var du än arbetar eller åker, med video, 
Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB 
Type-C (5 Gbps).

DKT30CHV

Använd vår utrymmesbesparande 
Hängande båsrack för en skärm.

ARMCBCL

Arbeta bekvämt 
Växla mellan sittande och stående och arbeta mer 
ergonomiskt med vår sitta/stå-arbetsstation.

ARMSTS

Den moderna arbetsstationen  
Konnektivitet med komfort
Vårt breda utbud av dockningsstationer, skärmrack och  
laddningshubbar garanterar din konnektivitet och komfort  
oavsett hur du konfigurerar din arbetsplats.
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Använd en enda USB-C-kabel för anslutning av din bärbara dator till 
dubbla skärmar tillsammans med andra enheter.

Letar du efter ett alternativ med bara en skärm eller med tre skärmar?

 

  

3

Två snabbladdningsportar

HDDVIMM2M

Organisera din arbetsplats 
genom att kombinera kablar 
och adaptrar. Använd våra 
videoadapterkablar för 
anslutning av din enhet  
eller dockningsstation  
direkt till en skärm.

MDP2DVIMM6BS

CDP2DPMM6B

Lägg till en skärm

MINI DISPLAYPORT TILL HDMI

HDMI TILL DVI 

DISPLAYPORT TILL USB-C

Skapa en ultra HD arbetsstation med högprestanda
med vår Triple Monitor Dockningstation med
stöd för fyra displayer, inklusive en 4K DisplayPort.

USB3DOCKH2DP
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En flexibel arbetsstation 
Designad för komfort
Våra utrymmesbesparande skärmrack passar med våra lättjusterade  
sitta/stå-bord för bekvämare och produktivare arbetsstationer.

Lär dig mera: www.startech.com/se/skärmmontering1  Prevention of Musculoskeletal Disorders in the Workplace.” Hämtat 7 juni 2016 https:// 
 www.osha.gov/SLTC/ergonomics/index.html.
2  Absenteeism Trends in Canadian Organizations.” Hämtat 7 juni 2016  http://www.sunlife.ca/static/canada
3  The Work Foundation” Hämtat 7 juni 2016 http://www.theworkfoundation.com

Den stora sitta/stå-arbetsstationen är en kostnadseffektiv, 
justerbar och ergonomisk lösning för den som vill ha en 
bekvämare arbetsplats. 

ARMSTSLG

Detta bord har stöd för två skärmrack  
eller -armar, för förhöjd produktivitet,  
komfort och hälsa för de anställda. 

Lätt att installera i ett 
vanligt kontorsbås

Minskad belastning på fötter, 
knän, höfter och rygg. 
Använd vår nya anti-trötthet-matta för ytterligare 
komfort och ergonomiskt stöd. Premium polyuretan 
ger en hållbar kudde att stå på.

STSMAT

Premium 
polyuretan

Lyft skärmen till ögonnivå med 
vår nya Skärmlyftare med 
höjdjustering. 

MONSTADJDL

Med enkel åtkomst till flera skärmar kan du snabbt  
och enkelt analysera komplexa dokument,  
skapa superkoder och redigera innehåll.

ARMQUAD

ARMTRIO

ARMDUAL30

    

  

Frigör utrymme, placera skärmar efter  
behov och skapa en proffsig arbetsplats  
med våra flerskärmsrack. 

Uppskattade direkta kostnader 
för frånvaro i CA/US/UK var 16,6 
miljarder under 20122

För varje 100 medarbetare kostar  
muskel och skelettbesvär arbetsgivare 
ungefär 103 000 $ årligen3





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

Varför ergonomi är så viktigt

Ställ in bildskärmens läge med denna 
skärmarm för skrivbordsmontering. 

ARMPIVOTHD

Ett stadigt skärmrack för att 
frigöra skrivbordsutrymme.

Enkel 
höjdjustering

Tillverkad av kraftig 
aluminium

Inbyggd 
låda
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Lär dig mera: www.startech.com/se/skarmadaptrar

Flera skärmar 
direkt för en 
produktivitetsboost. 

Denna behändiga 4-i-1-adapter  
ansluter din USB-C-dator till skärmar  
med anslutningsformaten VGA, DVI-,  
HDMI® och Mini DisplayPort.

CDPVGDVHDMDP 

Anslut Thunderbolt 3 MacBook eller bärbar 
dator med Windows till två high-resolution 4K60 
DisplayPort-monitorer med vår Thunderbolt 3 
till Dual DisplayPort-adapter.

TB32DP2T

Maximera din produktivitet med vår USB-C  
till DisplayPort Multi-Monitor Splitter för 
anslutning av två skärmar till din bärbara dator.

MSTCDP122DP

Anslut fyra skärmar till din dator och  
underlätta multitasking med denna DisplayPort  
till DisplayPort Multi-Monitor Splitter.

MSTDP124DP 

NY!
Vi introducerar vår nya 
Presentationsadapter. 

Vi ser till att din dator inte somnar. 
Publiken är ditt problem. 

Vår presentationsadapter har en unik presentationslägesbrytare som håller 
din dator vaken så länge den är ansluten till en projektor. Denna adapter är 
perfekt för långa styrelsemöten när datorn brukar gå in i viloläget.

CDP2HD4K60SA  

CDP2VGASA

HDMI

VGA

Använd adapterkablar för ett ekonomiskt och oskrymmande sätt att 
ansluta din bärbara dator eller dockningsstation direkt till skärmen.

MDP2HDMM2MB

DP2DVIMM10  

CDP2DPMM6B

Mini DisplayPort till HDMI

DisplayPort till DVI

USB-C till DisplayPort

Brytare

Koppla alla enheter  
till alla skärmar
Från föråldrad till ultramodern anslutningsteknik - StarTech.com 
har det största utbudet av skärmadadaptrar. Enkel anslutning av 
flera skärmar för förhöjd produktivitet, eller plug-and-play med 
alla projektorer som garanti för att nästa presentation går smidigt. 

Anslut din DisplayPort-aktiverade  
enhet till en VGA-projektor eller -monitor.

DP2VGA2

Anslut din bärbara dator till en HDMI-projektor 
eller monitor via datorns Mini DisplayPort.

MDP2HDMI

Koppla din bärbara datorskärm med USB-C-port  
vidare till en VGA-projektor eller monitor.

CDP2VGA 

1

2

3

Så länge brytaren är i 
påslaget läge går datorn 
inte in i viloläget.

3

2

1
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Lär dig mera: www.startech.com/se/docknings-stationer

Den perfekta  
dockningsstationen
Oavsett dina behov har vi den perfekta dockningsstationen för dig. 

Dina unika arbetsbehov kräver mångsidighet. Med vårt utbud av 

universella dockningsstationer är det lätt att förvandla vilken bärbar 

dator som helst till den perfekta arbetsstationen. 

Bekväm och enkel konnektivitet

Få den ultimata arbetsstationen samtidigt som du laddar din 
Thunderbolt 3 bärbara dator. Med denna Thunderbolt™ 3  
Dual-4K dockningsstation maximerar du  
anslutningsförmågan för MacBooks och Windowsdatorer.

TB3DK2DPPDUE

Dubbla 
monitorer

Koppla din Thunderbolt 2-utrustade MacBook till 
dubbla monitorer och till andra enheter med vår 
Thunderbolt 2 4K dockningsstation.

TB2DOCK4KDHC

Med denna WiGig dockningsstation 
kopplar du din bärbara dator via  
trådlös WiGig®-teknik eller via en  
USB-C kabelanslutning.

DKWG30DPHPDU

Strömför och ladda din bärbara dator 
samtidigt som du omgående skapar 
en ny arbetsstation med vår nya USB-C 
multiportsadapter med Power Delivery.

DKT30CHPD

Dubbla 
monitorer WiGig-teknik

Vi har den rätta USB-hubben för dig, 
oavsett utrustning och behov.

10-portars USB 3.0 
proffshubb

ST1030USBM

10-portars USB 3.0-hubb 
med laddnings- och 
synkroniseringsportar

ST103008U2C

USB-hubbar

3-portars USB 3.0-hubb med 
Gigabit Ethernet - USB-C

HB30C3A1GE

4-Portars USB 3.0-hubb  
med Power Delivery - USB-C

HB30C4AFPD

Lär dig mera: www.startech.com/se/usb-hubb

Dubbla 
4K-skärmar

USB-C Power 
Delivery

Tre skärmar

Förbättra din produktivitet med vår unika USB-C Triple 
Monitor dockningsstation, för anslutning av tre  
skärmar samtidigt som du laddar din bärbara dator.

DK30CH2DPPDU

   USB-C Power 
Delivery

4K 4K HDMI USB-C Power 
Delivery

4 USB TYPE-A-PORTAR

GbE

3 USB TYPE-A-PORTAR

Multiportsadaptrar är det perfekta 
resetillbehöret för den bärbara datorn
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Hantera och utvidga 

ditt nätverk
Vi har ett brett utbud av nätverkslösningar som gör det 
enkelt att ansluta till eller utöka ditt nätverks räckvidd. 

Vare sig du behöver uppgradera din trådlösa anslutning 
på din bärbara dator eller förlänga en trådbunden signal 
mellan byggnader så har vi lösningen. 

Förbättra ditt nätverks 
prestanda och tillförlitlighet. Anslut säkert till ditt nätverk.

Byt ut, uppgradera eller lägg till en 
trådbunden nätverksanslutning.

Skala, hantera eller 
uppgradera ditt nätverk.

Våra SFP-enheter täcks inte bara av vår  
livstidsgaranti och överensstämmer med gällande  
MSA-standarder - de matchar även OEM-märken  
vad gäller prestanda och tillförlitlighet. 

Anslut säkert till ditt nätverk med vårt  
breda utbud av nätverkskablar.

Få tillgång till pålitliga trådbundna eller trådlösa 
nätverk var som helst med vårt breda utbud av 
nätverksadaptrar för bärbara datorer. 

Använd vårt urval av strömbrytare, extendrar 
och NIC för en effektiv hantering av din 
nätverksutrustning. 

Med våra SFP-enheter får du:
• Exakta OEM-specifikationer
• MSA- och branschstandarder
• Fullt testade produkter för garanterad prestanda
• Livstidsgaranti med teknisk support
• Kostnadsbesparande jämfört med OEM SFP
• Ett märke du kan lita på Nätverkskabelns fördelar:

• Ett stort utbud av anslutningstyper och färger

• Olika längder 

• Fullständigt testad

• Livstidsgaranti

USB-nätverksadapterns fördelar:
• Enkel nätverksåtkomst för USB-enheter

• Snabba filöverföringar med fullt stöd för Gigabit-bandbredd   

 för Gigabit Ethernet (GbE) eller Fast Ethernet (10/100) nätverk

• Extremt portabla designer för de tillfällen då du är på språng

Se hela vårt utbud av SFP-enheter:

www.startech.com/se/sfps
Se hela sortimentet med CAT6- och fiberkablar: 

www.startech.com/se/Kablar/Natverk
Se hela vårt sortiment av nätverksadaptrar för bärbara datorer:

www.startech.com/se/Natverkande-IO/usb-natverksadaptrar
Se hela vårt sortiment av nätverkslösningar:

www.startech.com/se/Natverkande-IO

QSFP40GLR4ST

J9150AST

EXSFP10GESRS

Använd vårt breda sortiment av  
CAT6-patchkablar för PoE-kompatibla 
gigabitnätverksanslutningar.

N6PATC3MBL

N6PATC50CMGR

N6PATC2MGR

Implementera eller skala nätverk 
genom att lägga till åtta Gigabit 
Ethernet-portar och två fiber-
SFP-fack med denna Styrda 
omkopplare.

IES101G2SFPW

Använd vår Gigabit 
Ethernet koppar-till-Fibre 
mediakonverterare för 
att konvertera och förlänga 
nätverksanslutningar upp till 20 km.

ET91000SM20

Uppgradera din server eller 
arbetsstation med 10G  
kopparnätverk med detta 
Nätverkskort med Intel  
X550-AT-chip. 

ST10000SPEXI

Cisco-kompatibel 40G QSFP+

50 cm grå

10Gb Multimode Duplex Fiberpatchkabel 

3 m blå

1 m Single Mode Duplex Fiberpatchkabel

2 m grå

3 m Multimode Duplex Fiberpatchkabel 

HP-kompatibel 10G SFP+

Juniper-kompatibel 10G SFP+

Snabb och tillförlitlig nätverksdataöverföring  
med våra fiberkablar.

A50FBLCLC2

SMFIBLCLC1

FIBLCST3

1 2

USB433ACD1X1

US1GC30B 

USB31000S

USB-C till Gigabit Ethernet

USB-A till WiFi 

USB-C till Gigabit Ethernet

1

2

3

3
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Lär dig mera: www.startech.com/se/usb-c/Thunderbolt-3

Thunderbolt 3: 

Kraftig, bärbar, praktisk 

Thunderbolt™3 är den single-cable I/O-
teknik som kan förvandla din bärbara dator 
till en kraftfull arbetsstation. Fyra gånger mer 
data och dubbel videobandbredd jämfört 
med alla andra kablar och upp till 100W 
systemladdning så att portbegränsningar 
förvandlas till anslutningsmöjligheter. 

Thunderbolt 3 är en allt-i-ett-anslutning 
som koncentrerar alla nödvändiga 
teknologier till en enda port. Den mest 
kompletta anslutningen hittills, och med 
rätt adaptrar och tillbehör, förmodligen 
den mest praktiska. Universell kompatibilitet

En enda port som kan ansluta till Thunderbolt-
enheter, valfri bildskärm (via adaptrar) och 
obegränsade USB-enheter.

USB-C-kontakt
Använd den kompakta och reversibla  
USB-C- kontakten till att strömföra och  
ladda din bärbara dator.

Med Thunderbolt 3 kan du:

· Nå och redigera stora okomprimerade filer som   
 till exempel videor och bilder i farten för dynamiska   
 produktioner på plats

· Överföra en 4K-film på mindre än 30 sekunder, eller 3   
 timmars 4K GoPro®-video på mindre än en minut

· Redigera 4K-video på en skärm med en videogranskning  
 i full storlek på den andra 4K-skärmen

· Docka och koppla loss snabbt med en enda kabel för  
 kringutrustning, dubbla 4K-skärmar och laddning av   
 bärbar dator

· Kedjekoppla upp till sex enheter

Thunderbolt 3 är  
USB-C-anslutningen  
som klarar allt

Bandbredd

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-produkter från StarTech.com

Oöverträffade prestanda

Se mer: www.startech.com/se/tb3-dockningsstationer

Skärmadaptrar
Anslut en bärbar MacBook Pro eller Windowsdator med 
Thunderbolt 3 till dubbla 4K-skärmar på 60Hz med vår 
Thunderbolt 3 till Dual DisplayPort-adapter. 

TB32DP2T

Se mer: www.startech.com/se/tb3-adapter

Kablar och adaptrar
Med vår Legacy Adapter kan du koppla en 
bärbar Thunderbolt 3-dator till Thunderbolt 
1- och 2-enheter.

TBT3TBTADAP 

Se mer: www.startech.com/se/tb3-kablar

Dockningsstationer
Med denna Thunderbolt 3 dubbla 4K dockningsstation 
med Power Delivery maximerar du anslutningsförmågan 
för MacBooks och bärbara Windowsdatorer. 

TB3DK2DPPDUE

2 x 4K @60Hz (eller enkel 5K-display)

40 Gbps bandbredd

10 GbE nätverksanslutning mellan  
två Thunderbolt 3-datorer 

4x data och 2x videobandbredd  
jämfört med alla andra kablar

Bärbart datorsystem som laddar upp till 100W

Lägg till valfritt PCIe-kort till en bärbar dator 
* via ett Thunderbolt 3 PCIe-chassi



10 GBE

4x
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Lär dig mera: www.startech.com/se/usb-c

Njut av  
USB-C-prestanda
En ny anslutning för datorer, kringutrustning och mobila enheter har anlänt, 
USB-C-kontakten. Den kallas även för USB Type-C och är mycket mer än bara 
USB. USB-C-kontakten har en rad fördelar jämfört med sina föregångare:

Flerformatsstöd. 
Den kanske viktigaste fördelen med USB-C är 
kompatibiliteten med Alternate Modes. Alt 
Mode-läget tillåter att DisplayPort, HDMI och 
Thunderbolt 3-protokoll överförs via en USB-
anslutning.

Strömför och laddar din bärbara dator.
USB-C kan leverera upp till 100W till kompatibla bärbara 
datorsystem. Detta gör att formatet passar  
perfekt för läsplattor och bärbara datorer. 

Mer bandbredd.
Anslutningen stöder bandbredd på 10 Gbps med 
USB 3.1 och 40 Gbps med Thunderbolt 3. 

Kompakt design och reversibel. 
USB-C-kontakten har en unik kompakt design som 
passar alla enheter (inklusive mobila enheter) och 
är reversibel för smidigare anslutning. 

 


Dra nytta av USB 3.1-hastigheter på 
10 Gbps med den här USB-C till 2,5” 
SATA-adaptern.

USB31CSAT3CB

USB-C stöder USB 2.0 och USB 3.0 
med den här USB-C till  
USB-A-adaptern.

USB31CAADP

USB-C multiportadapter 
med nativt videostöd, GbE och 
USB 3.0-portar.

DKT30CHPDW

Våra unika Presentationsadaptrar, 
håller din dator vaken under 
presentationen.

HDMI

VGA

CDP2HD4K60SA 

CDP2VGASA

Med denna Trippel 4K-skärm USB-C dockningsstation  
för bärbara datorer kan du ansluta tre 4K-skärmar samtidigt  
som du laddar din bärbara dator. 

DK30CH2DPPDU

Visste du att?
USB-C-kringutrustning kan också anslutas  
till din bärbara dators Thunderbolt 3-port.

Tre 
skärmar   USB-C Power 

Delivery

Med tanke på dess kapacitet kan USB-C förväntas bli världsledande under kommande år. Faktum är 
att många populära tillverkare av bärbara datorer och mobiltelefoner redan har gått över till USB-C.

Med det mest omfattande produktutbudet för USB-C-anslutningar samt pålitlig support  
världen över gör StarTech.com det enkelt att ansluta USB-C-enheter.
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Lär dig mera: www.startech.com/se/styrelserum

HDMI VGA

Installera dyrbara storskärmsdisplayer utan 
risk med våra nya TV-väggrack. 

Ladda flera mobila enheter samtidigt.

Installera en skärm

TV-väggrack från 32” till 70” 
FLATPNLWALL

Full Motion TV-väggrack 
FPWARTB2

TV-takmontering
FLATPNLCEIL

3

Anslut en bärbar dator

Genom att aktivera det särskilda presentationsläget 
håller den här USB-C skärmadaptern din dator 
vaken under längre presentationer.

1

Den nya Presentationsadaptern-  
ett unikt hjälpmedel specialanpassat  
för styrelserummet.

Vid övergång till bärbara USB-C-datorer, 
se till att både gamla och nya modeller 
lätt kan anslutas med vår Boardroom 
HDMI konverteringskabel.

CMDPHD2HD

Smidig anslutning av valfri bärbar dator 
till en HDMI-skärm eller -projektor.

Vår Konferensbordslåda erbjuder en 
mängd olika A/V anslutningsalternativ 
som VGA, HDMI och Mini DisplayPort. 

BOX4HDECP

USB-C, HDMI, MINI DISPLAYPORT

Mindre trassel med den här 
allt-i-ett-lösningen.

2

Håll den laddad

USB-laddningsstation 
med 7 portar.

ST7CU35122

4

Inget styrelserum är komplett utan 
ordentliga anslutningsmöjligheter 
Våra högkvalitativa HDMI- eller DisplayPort-kablar 
ansluter till alla enheter, kan dras genom väggen och 
minskar sladdtrasslet i styrelserummet.

HDMM15M 15 m HDMI-kabel
HDMM30MA 30 m aktiv HDMI-kabel 
DISPL15MA 15 m aktiv DisplayPort-kabel

CDP2HD4K60SA CDP2VGASA

Moderna  
sammanträdesrum
med smart konnektivitet
Organisera en mötesplats för ostörda sammanträden.

1
2

3

4

NY PRODUKTSERIE
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Enkla anslutningslösningar för problemfria affärsresor.  
Kolla in våra måste-ha-verktyg för rörlighet och anslutning  
för alla road warriors var de än befinner sig.

1

2

3

Produktivitet på resande fot

Sätt upp en väl fungerande 
arbetsstation var du än befinner dig 
och anslut till en HDMI- eller VGA-
skärm, GbE och USB-A med en USB 
Multi-Port-adapter.

 

Praktisk konnektivitet för problemfria presentationer
Med våra A/V-reseadaptrar ansluter du din bärbara dator till i stort sett alla 
projektorer och skärmar. 

Lär dig mera: www.startech.com/se/skarmadaptrar

Ladda och synka din telefon, läsplatta eller andra 
enheter med vårt stora utbud av laddningskablar.

Strömför, ladda och få åtkomst  
till olika enheter

USBLT1MWS

USB2AC2M

LTUB1MBK 

USB31C5C1M 



USB-C till HDMI eller VGA, USB 3.0, GbE
DKT30CHV

USB-3.0 till HDMI eller VGA, USB 3.0, GbE
USB3SMDOCKHV

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

Delivery

HDMI till DisplayPort, VGA, or DVI

HD2DPVGADVI

USB-C till VGA, DVI eller HDMI

CDPVGDVHDB

Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI

MDPVGDVHD4K 

DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI

DP2VGDVHD
1

2

3

LIGHTNING

USB-C

LIGHTNING / MICRO USB

USB-C  |  POWER DELIVERY

Måste-ha-verktyg  
för varje road warrior
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USB-C produktsökverktyg
Från krav för enkel till högpresterande anslutning gör 
våra lösningar det enkelt för dig att få ut mesta möjliga 
av dina enheter med USB-C.

Skärmadaptrar och kablar

Artikelnummer Kontakttyp Maximal  
upplösning Format Färg Strömtillförsel 

CDP2DP

USB-C till DP 4K 60Hz

Adapter  

CDP2DPW Adapter  

CDP2DPMM1MB Kabel – 1 m   

CDP2DPMM6B Kabel – 2 m   

CDP2DVI

USB-C till DVI 1920x1200

Adapter  

CDP2DVIW Adapter  

CDP2DVIMM1MB Kabel – 1 m  

CDP2DVIMM2MB Kabel – 1,8 m  

CDP2HD4K60

USB-C till HDMI

4K 60Hz

Adapter  

CDP2HD4K60SA  Adapter  

CDP2HD4K60W Adapter  

CDP2HDUCP Adapter  


CDP2HDUCPW Adapter  

CDP2HD

4K 30Hz

Adapter   

CDP2HDMM1MB Kabel – 1 m  

CDP2HDMM2MB Kabel – 2 m  

CDP2HDW 1920x1200 Adapter  

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

CDP2VGA

USB-C till VGA 1920x1200

Adapter   

CDP2VGAMM1MB Kabel – 1 m  

CDP2VGAMM2MB Kabel – 2 m  

CDP2VGASA  Adapter  

CDP2VGAUCP Adapter  


CDP2VGAUCPW Adapter  

CDP2VGAW Adapter  

 Presentationsläge

Multiportadapter och A/V-reseadapter

Artikelnummer HDMI VGA DVI mDP USB-hubb-
portar

Gigabit  
Ethernet Strömtillförsel  Färg

CDPVGDVHDB   

CDPVGDVHDBP     

CDPVGDVHDMDP      

DKT30CHPD  2    

DKT30CHPDW  2  

CDP2HDUACP     

CDP2HDUACPW     

CDP2VGAUACP     

DKT30CHV       

DKT30CDVPD      

DKT30CHD    

DKT30CHVW      

Dockningsstationer

Artikelnummer Skärmar Videout-
gångar 

 4K-stöd
Strömtill-

försel Antal USB-portar Gigabit 
Ethernet

Snabblad-
dande  

USB-port(ar)
OS-stöd

 Färg

DKWG30DPHPDU   
 DisplayPort

HDMI

Enkel
skärm  

(4K 30Hz) 
när den är 

inkopplad via 
USB-C

Ja  
(60W; endast 

USB-C)

2x USB-A (3.0) / 
2x USB-A (2.0)

 

Windows®  

DK30CH2DPPDU   


2x  
DisplayPort 

HDMI 

Dubbel DP 
4K 60 Hz + 
HDMI 4K 

30 Hz

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

Windows® 
macOS

MST30C2DPPD   
 DisplayPort

HDMI 

Enkel
skärm  

(4K 30Hz)
Ja (60W)

3xUSB-A /  
1xUSB-C

Windows®   

USB3SDOCKDD   

 DVI
HDMI
VGA

 5xUSB-A
Windows®

Chrome 
OS™

Visste du att?
USB-C-kringutrustning kan också anslutas till din bärbara dators Thunderbolt 3-port
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Hubbar

Artikelnummer USB-portar Snabbladdande 
port(ar)

Gigabit 
Ethernet

Strömtill-
försel Färg Strömkälla

HB30C3A1GE 3x USB-A    

Valfri AC-adapter 
medföljer 

HB30C4AFS 4x USB-A
4x ladda &  

synka portar
 

HB30C3A1CFS
3x USB-A 
1x USB-C

3x ladda &  
synka portar

  

HB30C1A1CPD
1x USB-A 
1x USB-C    

USB-driven

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 ethernetadaptrar

Artikelnummer Gigabit Ethernet USB-portar Strömtillförsel Färg

US1GC30PD

1

   

US1GC303APD 3    

US1GC301AU 1    

US1GC30A 

US1GC30B   

US1GC30W  

US1GC301AU2R 2 1   

Obs: Alla USB-C gigabit ethernetadaptrar från StarTech.com är kompatibla med Thunderbolt 3 port. 

Thunderbolt 3-kablar kan användas som USB-C-kablar vid USB-hastigheter.

Hårddiskkabinett

Artikelnummer Busstyp Enhetstyp Antal enheter Maximal enhetshöjd Specialfunktioner

SMS2BU31C3R

 USB 3.1 Gen 2 
- 10 Gbps

mSATA
2

RAID

S252BU313R

2,5” SATA

12,5 mm RAID & fläkt

S251BPU31C3

1

9,5 mm

S251BU31315 15 mm

S251BU31C3CB 9,5 mm

SM21BMU31C3  M.2 (NGFF; B-Key) 

Kortläsare/-skrivare

Artikelnummer Busstyp SD Micro SD CFast CompactFlash

2SD4FCRU3C  USB 3.0 (5 Gbps) Dubbelplats

CFASTRWU3C  USB 3.0 (5 Gbps) 

FCREADU3C  USB 3.0 (5 Gbps)   

SDMSDRWU3AC  USB 3.0 (5 Gbps)  

Thunderbolt 3-kablar

Artikelnummer
Thunderbolt 3  

överföringshas-
tighet

Längd Färg USB-version DisplayPort Alt 
lägessupport

Strömkapacitet  

TBLT34MM50CM
40 Gbps 0,5 m


USB 3.1 Gen 2  

- 10 Gbps  100 W
TBLT34MM50CW  

TBLT3MM1M
40 Gbps 1 m

 USB 3.1 Gen 2  
- 10 Gbps 

60 W

TBLT3MM1MW  100 W

TBLT3MM2M
40 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

USB-C produktsökverktyg
Från krav för enkel till högpresterande anslutning gör våra 
lösningar det enkelt för dig att få ut mesta möjliga av dina 
enheter med USB-C.
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Skärmmontering sökverktyg
Se vårt breda sortiment med skärmmonteringar  
och hitta den rätta för dig och din arbetsyta. 

Artikelnummer Skärmar Typ Ledad  
monitorarm

Höjdjustering Max  
skärmstorlek Färg

ARMSLIM



Skrivbordsmontering

 Med fjädrar 26 ”  

ARMPIVOTB 
Justera längs 

pelaren
27 ”  

ARMPIVOTE 

Med fjädrar
24 ”  

ARMPIVOTHD  32 ” 

ARMPIVOT  Justera längs 
pelaren

30 ” 

ARMPIVOTV2  32 ”  

ARMPIVSTND Skrivbordsstativ 
Justera längs 

pelaren
30 ” 

ARMPIVWALL

Väggmontering

 Med fjädrar 30 ”   

ARMWALLDS 



27 ”  

ARMWALLS  27 ”  

ARMWALL  27 ” 

ARMCBCL Vägghängare för hytt 
Justera längs 

pelaren
30 ” 

MONSTADJD
Skärmhöjare



Modulär
32 ”  

MONSTADJDL  32 ”  

ARMUNONB  +  Skrivbordsmontering  Med fjädrar 27 ”  

ARMDUAL

 
Skrivbordsmontering


Justera längs 

pelaren
24 ”  

ARMSLIMDUO  Med fjädrar 30 ”  

ARMBARDUO Skrivbordsstativ 
Justera längs 

pelaren
24 ”  

ARMDUAL30
   

sida vid sida eller 
staplade

Skrivbordsmontering  Med fjädrar 30 ”  

ARMDUALV
   

staplade

Skrivbordsmontering 
Justera längs 

pelaren

27 ”  

ARMBARDUOV Skrivbordsstativ  27 ”  

ARMTRIO

  
Skrivbordsmontering 

Justera längs 
pelaren

24 ”  

ARMBARTRIO2 Skrivbordsstativ  27 ”  

ARMQUAD
   

  

Skrivbordsmontering 

Justera längs 
pelaren

27 ”  

ARMBARQUAD Skrivbordsstativ  27 ”  

Dockningsstation sökverktyg
Hitta den perfekta produkten i vårt breda sortiment  
av universella dockningsstationer. 

 Thunderbolt 3

Artikelnummer Skärmar Videoutgångar 4K  Strömtillförsel  Antal USB-portar 
& andra portar

Snabblad-
dande  

USB-port(ar)
Stil

TB3DKDPMAWUE  

 DisplayPort,  
Thunderbolt 3 (USB-C)

Dubbel 4K 60Hz

15 W 
(Endast  

MacBook Pro)
2xUSB-A /  
1xUSB-C 

Horisontell
Grå och svartTB3DK2DPWUE   

TB3DK2DPPDUE   Ja (85W)

 USB-C (5 Gbps)

USB3SDOCKDD    DVI, HDMI, VGA   5x USB-A



Vertikal eller 
horisontell

Svart & silver

MST30C2DPPD    DisplayPort, HDMI 
Enkelskärm  
(4K 60Hz)

Ja 
(60W)

3xUSB-A /  
1xUSB-C

Horisontell
Svart

DK30CH2DPPDU    2x DisplayPort, HDMI 
Dubbel DP  

4K 60 Hz + HDMI 
4K 30 Hz

4xUSB-A /  
1xUSB-C

Horisontell
Svart & silver

WiGig eller USB-C

DKWG30DPHPDU    DisplayPort, HDMI

Enkelskärm  
(4K 30Hz)  

– när den är 
inkopplad via USB-C

Ja 
(60W; endast USB-C)

2x USB-A (3.0) /  
2x USB-A (2.0) 

Vertikal
Svart & silver

 USB 3.0 - A (5 Gbps)

USB3VDOCKD   DVI 



3xUSB-A 



Horisontell
Svart & silver

DK30A2DH    2x DisplayPort, 2x HDMI
Dubbel skärm

(4K 60Hz)
6xUSB-A 

Horisontell
Svart & silver 

USB3DOCKHDPC    DisplayPort, HDMI 
Enkelskärm 
 (4K 30Hz)

4xUSB-A 
Horisontell

Svart

USB3SDOCKDD    2x DVI, HDMI, VGA  5xUSB-A 
Vertikal eller 
horisontell

Svart & silver

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



Vertikal
Svart

USB3SDOCKHDV    HDMI, DVI, VGA  3xUSB-A 
Horisontell

Svart

USB3DOCKH2DP    2x DisplayPort, HDMI 
Enkelskärm  
(4K 30Hz)

5xUSB-A  Horisontell
Svart & silver

USB 3.0 – A (5 Gbps) – 2x bärbara datorer

USB3DDOCKFT    DisplayPort, HDMI 
Enkelskärm  
(4K 30Hz)  5xUSB-A 

Horisontell
Svart & silver

 Thunderbolt 2 

TB2DOCK4KDHC 
 HDMI, Mini DisplayPort, 

Thunderbolt Enkelskärm 
(4K 60Hz) 

4xUSB-A 
Horisontell

Silver

TB2DOCK4K2DP  
2x  DisplayPort, Mini 

DisplayPort, Thunderbolt 4xUSB-A Horisontell
Silver
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 Över 3 000 produkter med stöd för över 200 olika tekniker
USB-C  ·  Thunderbolt 3  ·  DisplayPort  ·  HDMI  ·  HDBaseT  ·  SFP  ·  RJ-45  ·  SATA  ·  Bluetooth  ·  Apple Lightning

Kablar
A/V

Nätverk
USB-C och Thunderbolt 3

Ladda

Skärmadaptrar
USB-C och Thunderbolt 3

USB-A
DisplayPort och Mini DisplayPort

HDMI och DVI
Universell dockningsstation
USB-A-universella dockningsstationer
USB-C och Thunderbolt
Multiportadaptrar

Skärmrack och ergonomi
Arbetsstationsrack

Styrelserumsrack
Ergonomiska möbler

Datalagring 
Dataåterhämtning, bildbehandling, sanering

Intern och extern lagring
Konverterare och adaptrar

AV-anslutningar 
Förlängare
Konverterare och brytare
Splitters och switchrar
Videoinspelning

Nätverkande
SFP-sändtagare

Nätverksadaptrar för bärbar dator
Kort för stationär dator- och servernätverk

Ethernet-mediakonverterare

KVM-switchar  &  Kablar 
KVM-brytare för stationär dator och företag
KVM-förlängare
KVM-kablar

Serverhyllor & Kabinett 
Rackhyllor & tillbehör
Väggrack och höljen
Öppna ramrack och höljen

Tilläggskort & kringutrustning 
Seriekort, adaptrar, förlängare
Skrivbordsanslutningar
USB-kort och förlängare
USB-A-hubbar
USB-C och Thunderbolt-hubbar


