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Productdatablad 

SD4700P Universal USB-C and USB 3.0 Docking Station 
 

Onderdeelnummer: K38240NA 
UPC-code: 8588938240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het SD4700P Universal USB-C and USB 3.0 Docking Station ondersteunt de nieuwste USB-
C-aansluitingen en oudere computers met USB 3.0-poorten, en is de ideale dockingoplossing 
voor veranderende computeromgevingen.  De SD4700P is ontwikkeld met behulp van de 
meest stabiele en betrouwbare technologie, en biedt compatibiliteit die gewoon werkt.  De 
SD4700P is uitgebreid getest met nieuwe en oudere laptopmodellen, verlengt de duur van 
uw technologische investering en is eenvoudig en moeiteloos te installeren. 
 

FUNCTIES EN VOORDELEN 

• Een universeel dockingstation is een slimme technologische investering voor veranderende en gemixte 
computeromgevingen. Het kan eenvoudig worden aangesloten op alle laptops met USB-C of USB 3.0 en biedt 
ondersteuning voor zowel Windows als Mac 

• De eenvoudige installatie maakt de aansluiting en snelle overdracht van audio, video, gegevens en stroom 
mogelijk (alleen USB-C-apparaten met PD-functie). Uw werkruimte blijft schoon en opgeruimd en u kunt het 
dockingstation moeiteloos inzetten in flexibele computeromgevingen en op wisselende werkplekken 

• DisplayPort++/HDMI biedt flexibele videoaansluitingen met ondersteuning voor een resolutie tot 2560 x 1600 
pixels voor één monitor of 2048 x 1152 pixels voor twee monitors via DisplayLink  

• 6 USB-poorten breiden de productiviteitsmogelijkheden uit van de slanke laptops van tegenwoordig, via één 
USB-C-poort, en vijf USB 3.0-poorten, waarvan één 2,1 A-poort voor snelladen waarmee een tablet of 
smartphone kan worden opgeladen 

• De 135 W-voeding biedt genoeg stroom voor het dock en tot 60 W voor apparaten die zijn aangesloten via 
Power Delivery (PD) USB-C 

• De gecombineerde 3,5 mm-aansluiting voor hoofdtelefoon en microfoon maakt het gebruikers heel eenvoudig 
hun favoriete headset aan te sluiten 

• Een Gigabit Ethernet-poort levert een betrouwbare, bekabelde netwerkverbinding van 1 Gb tussen computers 
voor snellere downloads vanaf het bedrijfsnetwerk of internet 

• Een Kensington Security Slot beschermt uw technologie-investering dankzij een gemakkelijk te implementeren 
kabelslot 

• Doordat de montage geen ruimte in beslag neemt, kunt u het dock aan de achterkant van een VESA®-
compatibel extern beeldscherm bevestigen 
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Technische specificaties 

SYSTEEMVEREISTEN 

• Ondersteunde besturingssystemen: 
Windows 7 en 10; macOS 10.13.3 

• Plug en Play:  
Installatie van DisplayLink-stuurprogramma vereist 
Download software vanaf Kensington.com of via  
Windows-update 

• Systeemresourcevereiste: N.v.t. 
• USB-C-voeding:  
o Ondersteunt USB-C PD 3.0 
o 5 V/9 V/12 V/20 V tot 3 A 
o 60 W maximum 

 

HOSTCONNECTIVITEIT 

• Hostdockaansluiting: USB-C  

VIDEO-AANSLUITINGEN 

• Video-aansluitingen:   
o HDMI V1.3 
o DisplayPort v1.1 ++ (passieve kabels/adapters  

voor HDMI- of DVI-conversie) 

• Maximumresolutie die wordt ondersteund:   
o Eén monitor: 2560 x 1600  
o Twee monitors: 2048 x 1152 

• HDCP-ondersteuning:  Nee 

AUDIO-AANSLUITINGEN 

• Audio-aansluitingen:   
o één gecombineerde 3,5 mm-audiopoort voor  

audio-ingang en -uitgang 

• Ondersteunde audiokanalen: Stereo LR 

USB-AANSLUITINGEN 

• Alle poorten: Ondersteunt overdrachtssnelheid tot 5 Gbps 
• USB 3.0-poorten: Vijf; (1) aan voorkant met 5 V/2,1 A voor 

snelladen en (4) aan achterkant voor 5 V/0,9 A 

• USB-C-poorten: Twee; (1) aan voorkant met 5 V/3 A en 
(1) aan achterkant voor stroomlevering van 60 W 

NETWERKAANSLUITINGEN 

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

• Kensington Security Slot • Compatibel met VESA-bevestiging:  Bevestigingsplaat 
(K33959WW) wordt afzonderlijk verkocht 

PRODUCTAFMETINGEN 

• Afmetingen van product zonder randapparaten: 
o Breedte: 200 mm 
o Diepte: 91,2 mm 
o Hoogte: 30,5 mm 

• Benodigde ruimte op bureaublad: 182 cm2; n.v.t. indien 
bevestigd achter VESA-compatibele monitor 

• Gewicht van apparaat: 1,13 kg 
• Kleur en materiaal van behuizing: Zwart PC/ABS 

AFMETINGEN VERPAKKING 

• Verpakkingsstijl: Bruine doos (K38240NA en K38240EU); 
winkelverpakking (K38240AU) 

• Doos van apparaat:  
o Breedte: 215 mm  
o Diepte: 105 mm 
o Hoogte: 109 mm 

• Gewicht van verpakking: 1,63 kg, alleen voedingskabel 
voor VS (K38240NA); 1,81 kg, voedingskabel voor EU en 
VK (K38240EU/K38240AU) 

• Masterverpakking: 4 stuks 
o Breedte: 448 mm 
o Diepte: 230 mm 
o Hoogte: 138 mm 
o Gewicht: 4,52 kg (K38240NA); 5,40 kg (K38240EU) 

• Inhoud van verpakking: 
o Een SD4700P Docking Station 
o Een USB-C-naar-USB-C-kabel, 1 m, met een 

bevestigde USB-C (F)-naar-USB 3.0 (M)-adapter 
o Een voedingsadapter met voedingskabels voor VS 

meegeleverd (K38240NA); een voedingsadapter met 
voedingskabel voor EU en VK meegeleverd 
(K38240EU); een voedingsadapter met voedingskabel 
voor Australië meegeleverd (K38240AU) 

o Een beknopt instructieboekje 
o Garantie-informatie 

 

VERMOGEN & OMGEVING 

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

• Bedieningstemperatuur: 0 tot 40 °C   
• Opslagtemperatuur: -40 tot 70 °C 
• Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 95%  

niet-condenserend 

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE 

• Land van herkomst: China 
• Certificeringen en naleving: CE, FCC, RCM, REACH, 

RoHS, WEEE 

• Garantie: 3 jaar beperkte garantie - wereldwijd 
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