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SD1600P USB-C™ mobiel 4K-dock  
met pass-through-opladen

Onderdeelnummer: K33968EU
UPC-code: 085896339687

De professional van tegenwoordig werkt in verschillende ruimtes, met oude en nieuwe technologieën. Met het 
SD1600P USB-C Mobiel 4K-dock met pass-through-laden van Kensington kunnen gebruikers hun desktop-setup 
uitbreiden met een full HD (VGA)- of 4K (HDMI)-beeldscherm en hun favoriete USB-accessoires aansluiten met 
behulp van twee USB 3.0-poorten. Zowel op een moderne werkplek als in een vergaderruimte blijven gebruikers 
van de SD1600P productief en van stroom voorzien met pass-through-laden voor accessoires. Op basis van USB-C-
technologie en Power Delivery 3.0 kunnen gebruikers vertrouwen op aansluiting op pc, MacBook of Chromebook in 
de wetenschap dat zij met de SD1600P tegelijkertijd hun werkruimte kunnen uitbreiden, hun favoriete accessoires 
kunnen gebruiken en hun apparaten kunnen opladen.

FUNCTIES EN VOORDELEN

• Universele compatibiliteit – werkt met elke laptop die is uitgerust met USB-C of Thunderbolt 3, en 
ondersteunt de besturingssystemen Windows, Mac en Chrome 

• USB-C pass-through-stroomvoorziening – sluit de USB-C-stroomadapter van uw laptop aan op het dock 
voor pass-through-stroomvoorziening voor de laptop, of voorzie het dock en de aangesloten apparaten 
van stroom via de accu van de laptop als u onderweg bent

• Veelzijdige videoverbindingen maken uitvoeropties voor HDMI (4K@30Hz) of VGA Full HD (1920x1080p) 
naar een extern beeldscherm of een externe tv of projector mogelijk

• 3 USB-poorten – breid de productiviteitsmogelijkheden uit via twee USB 3.0-poorten (tot 5 Gbps) en een 
extra USB-C-poort voor gegevenssynchronisatie (tot 5 Gbps)

• Ingebouwde laadhub zorgt ervoor dat het dock mobiele accessoires (tot 2,4A) van stroom kan voorzien 
wanneer het niet als dock wordt gebruikt – waardoor extra stroomadapters onderweg niet meer nodig zijn 

• Gigabit-ethernetpoort zorgt voor betrouwbare 1 Gbps bekabelde netwerkverbinding

• 8” USB-C-kabel uit het zicht geeft flexibele lengte (20,5 cm) en kan wanneer niet in gebruik handig worden 
opgeborgen binnen het dock 

• Compact ontwerp past in rugtas of laptopdraagtas
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Technische specificaties

SYSTEEMVEREISTEN

• Ondersteunde besturingssystemen:

Windows 7, 8.1, 10; macOS 10.13 of hoger, Chrome OS

• Systeemresourcevereiste: 

Hostapparaat moet DisplayPort Alt Mode via  
USB-C ondersteunen

• Plug & Play-installatie

zonder stuurprogramma’s of downloads (voor Windows 
7 moet mogelijk een eenmalig stuurprogramma 
worden gedownload en geïnstalleerd) 

HOSTCONNECTIVITEIT

• Hostdockaansluiting: USB-C en Thunderbolt 3

VIDEO-AANSLUITINGEN

• Video-aansluitingen: 

 { HDMI: UHD

 { VGA: FHD

• HDCP-ondersteuning: Ja

• Maximumresolutie die wordt ondersteund: 

 { HDMI: 3840 x 2160 @30Hz 

 { VGA: 2048 x 1152 @60Hz

USB-AANSLUITINGEN

• Alle poorten: Ondersteuning van overdrachtssnelheid 
tot 5 Gbps

• USB-C 3.1 Gen 1-poorten: Eén

• USB-A 3.0-poorten: Twee

NETWERKAANSLUITINGEN

• Ethernetpoort: RJ45 • Compatibele Ethernet-snelheden: 10/100/1000 Mbps

VERMOGEN & OMGEVING

• Voeding via poort

• USB-C-stroomvoorziening 3.0

 { 5V/9V/20V tot 3A

 { Maximaal 60W

• Bedieningstemperatuur: 10 tot 40 °C

• Opslagtemperatuur: -10 tot 60° C

• Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 95% niet-
condenserend
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PRODUCTAFMETINGEN

• Afmetingen behuizing zonder randapparatuur:

 { Breedte: 77,52 mm

 { Diepte: 135,52 mm

 { Hoogte: 16 mm

• Gewicht unit: 110 g 

• Lengte van de kabel: Bevestigde kabel en maximaal  
205 mm

• Kleur en materiaal van omhulsel: Zwart PC/ABS

AFMETINGEN VERPAKKING

• Verpakkingsstijl: Verkoopverpakking

• Afmetingen verpakking: 

 { Breedte: 135 mm

 { Diepte: 200 mm

 { Hoogte: 55 mm

• Gewicht van verpakking: 190 g

• Masterverpakking: 5 stuks

• Inhoud:

 { Eén SD1600P Dock

 { Snelstartgids

 { Garantie-informatie

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE

• Land van herkomst: China

• Certificeringen en naleving: CE, FCC, RCM, REACH, 
RoHS, WEEE, HDMI 1.4-certificering

• Garantie: 3 jaar beperkte garantie - wereldwijd
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VOORKANT

ACHTERKANT

USB-C-
poorten

Twee USB-A 
3.0-poorten

FHD VGA-poort
UHD HDMI-poort

LAN-poort

USB-C-kabel


