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SD4800P USB-C universeel schaalbaar videodock  
 
Onderdeelnummer: K38249NA 

UPC-code: 8589638249 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met de marktleider op het gebied van professionele desktopprestaties haalt u het meeste uit 
de USB-C-aansluiting van uw laptop met de ultieme dockingsystemen zonder stuurprogramma. 
Het SD4800P USB-C universeel schaalbaar videodockingstation met stroomvoorziening is 
ontwikkeld om schaalbaar te zijn. Het biedt gebruikers nu ondersteuning voor dubbele video 
en in de toekomst ondersteuning voor driedubbele 1080p video voor DisplayPort 1.4-apparaten 
van de volgende generatie. De enkele USB-C-kabel voorziet uw apparaat niet alleen van stroom, 
u kunt er ook video, audio en data tot 10 Gpbs mee versturen. Het is een ultiem plug-and-play 
dock dat aan drie externe schermen kan worden gekoppeld en waarvoor u geen stuurprogramma’s 
hoeft te installeren. Dit is een ideaal dockingsysteem voor grafisch ontwerpers, websiteontwerpers, 
animators, ingenieurs, financieel analisten en iedereen die werkzaam is in een omgeving waarin 
visueel multitasken gevraagd wordt. 

FUNCTIES EN VOORDELEN 

• De USB-C connectiviteit zonder gebruik van stuurprogramma's stelt gebruikers in staat om data 
(tot 10 Gbps), video en audio te versturen en levert stroomvoeding tot 60 W (PD 3.0)*via een enkele 
kabel voor een eenvoudige plug-and-play-ervaring en zonder installatie van stuurprogramma's. 

• Dubbele of driedubbele videouitgangsopties** biedt twee DisplayPort++ poorten en een HDMI-
poort waarmee gebruikers de juiste verbindingen voor hun omgeving kunnen kiezen. U heeft geen 
dure adapters meer nodig. 

• 6 USB-poorten maken grotere productiviteit mogelijk via twee poorten aan de voorzijde: één USB-C 3.1 
Gen2-poort voor de stroomvoeding en gegevensoverdracht (tot 5 V/3 A/10 Gbps) en één USB-A 3.1 
Gen2-poort (tot 5 V/2,4 A/10 Gbps); en vier USB 3.0-poorten aan de achterzijde (tot 5 V/0,9 A/5 Gbps). 

• Universele compatibiliteit – werkt op elke laptop met Windows 7 of hoger die is voorzien van USB-C. 
 

*Hostapparaat moet ondersteuning bieden voor stroomvoeding en DisplayPort Alt Mode via USB-C 

**Driedubbele schermconfiguraties worden ondersteund tot 1600 x 900 @ 60Hz op laptops die compatibel zijn met DP 1.2 en tot 1920 x 1080 @ 60Hz op laptops die compatibel zijn met DP 

1.4. Sluit het laptopscherm als u drie externe beeldschermen wilt gebruiken. 
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• Met de Aan-/uitschakelaar zet u het dock naar wens aan en uit met een eenvoudige druk op de knop.  
• Gigabit-ethernetpoort voor een betrouwbare 1 Gbps bekabelde netwerkverbinding. 
• Gecombineerde 3,5 mm aansluiting voor hoofdtelefoon en microfoon aan de voorzijde van het 

dock om eenvoudig verbinding te maken met uw favoriete headset. 
• USB-C-kabel van 1 m biedt extra lengte voor verschillende soorten werkplekken.  
• Kensington-beveiligingsaansluiting beschermt uw apparatuur dankzij een gemakkelijk te 

implementeren kabelslot.  
• De montage neemt geen ruimte in beslag, omdat u het dock aan de achterkant van elk VESA®-

compatibel extern scherm (K33959WW, los verkrijgbaar) kunt bevestigen. 
• 3 jaar beperkte garantie 
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SD4800P USB-C universeel drievoudig videodock 

SYSTEEMVEREISTEN 

• Ondersteunde besturingssystemen: 
Windows 7 of hoger 

• Systeemresourcevereiste:  
Hostapparaat moet stroomvoeding en DisplayPort Alt 
Mode via USB-C ondersteunen 

• USB-C-voeding:  
o Biedt ondersteuning voor USB-C en PD 3.0 
o 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V tot 3 A 
o Maximaal 60 W 

HOSTVERBINDING 

• Hostdockaansluiting: USB-C   

VIDEO-AANSLUITINGEN 

Videoaansluitingen en maximale resoluties:  

 

  Enkele video-output Dubbele video-output Drievoudige video-output  

  DP of HDMI DP/DP DP/HDMI DP DP HDMI 
USB A-/  

USB C-poorten 
(voorzijde) 

USB A-poorten 
(voorzijde) Ethernetpoort 

Standaard 

 tweevoudige  

modus 

HBR 2 

(DP 1.2) 

2560 x 1440 @60 Hz 

3840 x 2160 @30 Hz 

1920 x 1080 @60 Hz 

-- 

1920 x 1080 @60 Hz 

-- 

1600 x 900 @60 Hz 

-- 

1600 x 900 @60 Hz 

-- 

1600 x 900 @60 Hz 

-- USB 3.1 Gen 2 
(10 Gbps) 

USB 3.1 Gen 1 
(5 Gbps) 1000 Mbps 

HBR 3 

(DP 1.4) 

3840 x 2160 @60 Hz 

3840 x 2160 @30 Hz 

2560 x 1440 @60 Hz 

-- 

2560 x 1440 @60 Hz 

-- 

1920 x 1080 @60 Hz 

-- 

1920 x 1080 @60 Hz 

-- 

1920 x 1080 @60 Hz 

-- 

Viervoudige 

videoversterkings-

modus 

HBR 2 

(DP 1.2) 

3840 x 2160 @60 Hz 

3840 x 2160 @30 Hz 

2560 x 1440 @60 Hz 

3840 x 2160 @30 Hz 

2560 x 1440 @60 Hz 

3840 x 2160 @30 Hz 

1920 x 1080 @60 Hz 

-- 

1920 x 1080 @60 Hz 

-- 

1920 x 1080 @60 Hz 

-- USB 2.0 
(480 Mbps) 

USB 2.0 
(480 Mbps) 100 Mbps 

HBR 3 

(DP 1.4) 

3840 x 2160 @60 Hz 

3840 x 2160 @30 Hz 

2560 x 1440 @60 Hz 

3840 x 2160 @30 Hz 

3840 x 2160 @60 Hz 

3840 x 2160 @30 Hz 

-- 

3840 x 2160 @30 Hz 

-- 

3840 x 2160 @30 Hz 

-- 

3840 x 2160 @30 Hz 
 

USB-AANSLUITINGEN 

• Voorzijde:  
o USB-C Gen 2, laden tot 5 V/3 A: Eén 
o USB-A 3.1 Gen 2, laden tot 5 V/2,4 A: Eén 

• Achterzijde:  
o USB-A 3.0: Vier (5 V/0,9 A) 
o USB-C-poort voor uploaden: Eén 

NETWERKVERBINDINGEN 

• Ethernetpoort: RJ45 • Compatibele ethernetsnelheden: 10/100/1000 Mbps 

AUDIO-AANSLUITINGEN 

• Audio-aansluitingen:  
o 3,5 mm combi audio in/uit: Eén 

• Ondersteunde audiokanalen: 
o Stereo 
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VOEDING EN GEBRUIKSOMGEVING 

• Classificatie voedingsadapter: 
o Invoer: 100-240V; 2,5A Max 
o Uitvoer: 20V DC; 6,75A 
o Wisselstroom: 50/60 Hz; 1,8 A 

• Gebruikstemperatuur: 10 tot 40° C  
• Opslagtemperatuur: -10 tot 60° C 
• Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% niet-

condenserend 

PRODUCTAFMETINGEN 

• Afmetingen eenheid: 
o Breedte: 77,52 mm 
o Diepte: 135,52 mm 
o Hoogte: 16 mm  

• Gewicht eenheid: 110 g  
• Lengte van de kabel: Kabel met een lengte van 1 m 
• Kleur en materiaal van behuizing: Zwart PC + ABS 
 

AFMETINGEN VERPAKKING 

• Type verpakking: Verkoopverpakking, bruine doos  
• Afmetingen verpakking:  

o Breedte: 135 mm  
o Diepte: 200 mm  
o Hoogte: 55 mm 

• Gewicht verpakking 190 g  
• Hoofddoos: 5 stuks 

• Inhoud verpakking: 
o Eén SD4800P-dock 
o Eén USB-C naar USB-C -kabel, 1 m 
o Eén voedingsadapter met 

voedingskabel voor VS  
meegeleverd (K38249NA); eén 
voedingsadapter met voedingskabels 
voor EU en VK meegeleverd (K38249EU); 
één voedingsadapter met voedingskabel 
voor Australië meegeleverd (K38249AU)  

o Eén snelstartgids 
o Garantie-informatie 

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE 

• Land van oorsprong: China 
• Certificeringen en compliance: CE, FCC, RCM, REACH, 

RoHS, WEEE, HDMI 2.0-certificering 

• Garantie: 3 jaar beperkt  
 

OVERIGE FUNCTIES 

• Kensington-beveiligingsaansluiting 
 

• Compatibel met VESA-bevestiging: 
Bevestigingsplaat apart verkrijgbaar (K33959WW) 
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VOORZIJDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
VORIGE 
  

USB-A 3.1 
Gen 2-poorten 

(5 V/2,4 A): 

USB-C  
Gen 2-poorten 

(5 V/3 A): 

RJ45  
gigabit-

ethernetpoort 

USB-A 3.0-
poorten 

(5 V/0,9A):  

3,5 mm  
combo-audiopoort 

DisplayPort++ HDMI 
2.0 

Aan-/uitschakelaar 
(zijkant) 

USB-C-
poort voor 
uploaden 

Schakelaar, tweevoudig 
(standaardmodus) / viervoudig 

(videoversterkingsmodus)  
(aan onderzijde) 

DC 20 V 

Kensington-
beveiligingsaansluiting 

(zijkant) 


