
Concentrador USB-C de 3 portas com Gigabit
Ethernet - USB-C para 3x USB-A - USB 3.0 - Inclui
adaptador de alimentação
Product ID: HB30C3A1GE

Se tiver um portátil com USB-C™, mas faltarem outras portas de ligação importantes, então este
concentrador pode ajudar. O mesmo acopla as suas ligações periféricas USB e de rede RJ45 num único
concentrador de combinação conveniente. O USB 3.0 também é conhecido como USB 3.1 Gen 1.
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Através do conector anfitrião USB-C, este
concentrador oferece-lhe três portas USB-A
tradicionais e uma ligação Gigabit Ethernet,
tornando-o num acessório de portátil
indispensável. Além disso, o cabo integrado de 30
cm permite-lhe colocar o concentrador, os seus
dispositivos e a sua ligação de rede, exatamente
onde precisa.

É ideal para praticamente qualquer portátil com
USB-C, como Dell™ XPS, MacBook Pro,
Chromebook Pixel™, ou outro portátil ou Tablet
com MacOS ou Windows.

Usufrua do USB-C

Este concentrador USB 3.0 dinâmico integra um conector USB Type-C™ fácil de utilizar. É pequeno e
reversível, o que permite inserções mais fáceis e pode ligar a ficha com ambos os lados virados para
cima, o que significa menos risco de danificar as suas portas e menos frustração.

Enquanto o seu portátil com USB-C ou MacBook é leve e portátil, podem faltar-lhe portas de conectividade
importantes, como Internet com fios. Uma vez que este concentrador oferece uma porta Gigabit Ethernet,
pode ligar a uma rede em locais onde o Wi-Fi® não seja fiável ou esteja indisponível.

Design compacto para portabilidade ou instalação permanente

Com um pequeno impacto e estrutura leve, pode adaptar facilmente o concentrador e o adaptador de
alimentação incluído à mala do seu portátil para expandir a sua conectividade enquanto está a viajar.

Além disso, o concentrador USB 3.0 compacto ocupa um espaço mínimo numa secretária, adaptando-se
perfeitamente em escritórios, ambientes de estação de trabalho hot-desk (convidados de curto prazo) e
BYOD (Bring Your Own Device - Traga seu próprio dispositivo).

O cabo de comprimento expandido elimina o agravamento

O cabo USB integrado do concentrador é suficientemente comprido para alcançar a porta USB 3.0 do seu
portátil ou Tablet, independentemente de onde a porta esteja situada. Agora, pode eliminar o
aborrecimento e frustração quando o cabo integrado do seu concentrador é demasiado curto e não
alcança a localização da porta USB do seu portátil.

Além disso, o cabo de comprimento expandido oferece-lhe mais opções de instalação em secretária, o que
o torna fácil de criar uma área de trabalho confortável e eficiente em termos de espaço.
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Poupe dinheiro e tempo

Este concentrador fácil de usar é nativamente suportado na maioria dos sistemas operativos e pode
instalá-lo rapidamente, sem ter de instalar controladores ou software adicionais. Também pode evitar o
aborrecimento e custo de comprar novos dispositivos usando o concentrador USB 3.0 com os seus
dispositivos USB 2.0 e 1.x atuais.

O HB30C3A1GE é suportado pela garantia de 2 anos e assistência técnica gratuita e vitalícia da
StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Evite ter de usar vários adaptadores e use este concentrador
multiportas para ligar periféricos USB e um dispositivo de rede ao
seu portátil, Tablet, Chromebook, Ultrabook™ ou MacBook com USB-
C

• Adicione conectividade de Internet com fios a um computador em
configurações onde o Wi-Fi® não se encontre disponível

• Opções flexíveis de colocação do concentrador com um cabo de
comprimento expandido, de forma a poder ligar uma ampla
variedade de periféricos em casa ou no escritório

Features

• TAA Compliant
• Expanda a conectividade do seu portátil através de USB-C

adicionando três portas USB-A (5 Gbps) e uma porta GbE RJ45
• O design compacto e de pequeno impacto torna-o perfeito para

viajar, ou para instalação em secretária
• Cabo USB Type-C de comprimento integrado e expandido (30 cm),

para opções flexíveis de instalação em secretária
• O adaptador de alimentação incluído garante que os seus dispositivos

ligados ficam totalmente alimentados e operacionais
• O cabo integrado possui um conector USB-C pequeno e reversível e é

compatível com a porta de dados Thunderbolt 3
• Instalação rápida e fácil com suporte nativo na maioria dos sistemas

operativos
• Suporta reativação por LAN, Ethernet energicamente eficiente,

estruturas jumbo, controlo de fluxo full-duplex, VLAN tagging e
codificação prioritária de camada 2 de ligação

• Retrocompatível para utilizar com os seus dispositivos USB 3.0 e 2.0
mais antigos

• O concentrador de combinação de estilo Dongle oferece três portas
USB SuperSpeed 3.0 (USB 3.1 Gen 1) com suporte de débito até 5
Gbps

• Plug-and-Play e troca em movimento compatíveis
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Warranty 2 Years

Hardware Fast-Charge Port(s) Não

ID do Chipset Genesys Logic - GL3522
ASIX - AX88179

Interface USB 3.0

RJ45 (Gigabit Ethernet)

Normas da Indústria IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Ethernet de Consumo de Energia Eficiente IEEE 802.3az ,
IEEE 802.3x Controlo de fluxo, 802.1q VLAN Tagging,
Codificação prioritária da camada de ligação 802.1p

USB 3.0 - Retrocompatível com USB 2.0 e 1.1

Portas 3

Tipo de Barramento USB 3.0

USB-C Device Port(s) Não

USB-C Host Connection Sim

Desempenho Auto-Negotiation Sim

Controlo de Fluxo Controlo de fluxo Full-Duplex

Débito Máximo de Transferências
de Dados

5 Gbps (USB 3.0) 
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

Jumbo Frame Support 4K max.

MDIX Auto Sim

Redes Compatíveis 10/100/1000 Mbps

Suporte para Full Duplex Sim

Tipo e Características Nominais USB 3.0 - 5 Gbit/s

Conector(es) Tipo(s) de Conetor(es) 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Female

1 - RJ-45 Female

1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Macho

Software Compatibilidade de SO Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.14
Chrome OS™ 
Linux 2.6.x to 4.11.x LTS versions only

Notas/Requisitos
Especiais

Nota O concentrador não suporta DisplayPort Alt Mode nem
fornecimento de energia USB

Requisitos de Sistema e de Cabos Disponível porta USB Type-C - USB 3.0 (5 Gbps)
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Sinalizadores Sinalizadores de LED 1 - Ligação

1 - Atividade

Alimentação Consumo de Energia 10

Corrente à Saída 2 A

Corrente de Entrada 0.5 A

Polaridade do Condutor Central Positivo

Tensão à Saída 5 DC

Tensão de Entrada 100 ~ 240 AC

Tipo de Ficha H

Transformador de Alimentação
Incluído

AC Adapter Included

Ambiente Humidade 0%~85% HR (Sem condensação)

Temperatura de Armazenamento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Temperatura de Funcionamento 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Características
Físicas

Altura do Produto 0.6 in [14 mm]

Comprimento do Cabo 11.8 in [300 mm]

Comprimento do Produto 3.4 in [87 mm]

Cor Preto

Form Factor Compact

Largura do Produto 1.8 in [45 mm]

Peso do Produto 1.8 oz [50 g]

Tipo de Alojamento/Caixa Plástico

Informações para
Embalagem

Peso de Transporte (Embalagem) 12 oz [340 g]

Conteúdo da Caixa Incluído na Embalagem 1 - Concentrador USB 3.0 de 3 portas com GbE

1 - Adaptador de alimentação universal (NA/JP, EU, UK,
ANZ)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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