
Låt ledaren inom professionell datorprestanda maximera din bärbara dators USB-C-anslutning med den ultimata 
dockningslösningen utan drivrutin. SD4800P Universal USB-C skalbar videodocka med strömtillförsel har utvecklats 
med skalbarhet i åtanke och tillhandahåller för närvarande användaren med stöd för dubbel video och nästa 
generations DisplayPort 1.3-enheter med stöd för trippel 1080p-video. Med en enda USB C-kabelanslutning får du 
strömtillförsel, video-, ljud- och dataöverföring med upp till 10 Gbps och möjlighet att ansluta upp till tre externa 
skärmar. En ultimat dockningsupplevelse med Plug-and-Play, utan behov att installera någon drivrutin.

Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO Brands. Kensington The 
Professional’s Choice och K-Fob är varumärken som tillhör ACCO Brands. Alla andra registrerade och oregistrerade 
varumärken tillhör sina respektive ägare. © 2018 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. 
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OM DU VILL VETA MER KAN DU KONTAKTA:

+46 70 252 15 55 | simon.rudolfsson@kensington.com

Öka produktiviteten med en enda kabel
SD4800P Universal USB-C skalbar videodocka med strömtillförsel

Egenskaper och fördelar:
• USB C-anslutning utan drivrutin låter användaren överföra data (upp till 10 Gbps), video och ljud, 

samt tillhandahålla 60 W strömtillförsel (PD 3.0)* via en enda kabel med en smidig plug-and-play-
upplevelse utan behov av drivrutiner 

• Dubbel eller trippel videoutgång finns** och erbjuder två DisplayPort++-portar och en HDMI-port 
för att användaren ska kunna välja rätt anslutning för sin miljö, utan att behöva använda dyra 
adaptrar.

• 6 USB-portar ger ökad produktivitetsförmåga via två främre höghastighetsportar – en USB C 3.1 
Gen2-port för strömförsörjning och dataöverföring (upp till 5 V/3 A/10 Gbps) och en USB A 3.1 
Gen2-port (upp till 5 V/2,4 A/10 Gbps) och fyra bakre USB 3.0-portar (upp till 5 V/0,9 A/5 Gbps)

• Universal kompatibilitet – ansluter till alla bärbara datorer med Windows 7 och senare utrustade 
med USB-C

• På-/avknapp – bekvämt för att slå på och av dockningsstationen efter behov med ett enda 
knapptryck

• Gigabit Ethernet-port för en tillförlitlig 1 Gbps kabelansluten nätverksanslutning

• Kombinerat 3,5 mm uttag för hörlurar och mikrofon på framsidan av dockningsstationen gör det 
möjligt för användaren att använda sitt favoritheadset

• 1 m USB-C-kabel ger extra längd för att kunna anpassa skrivbordet i olika konfigurationer

• Kensington-säkerhetsspåret skyddar din teknik via enkel implementering av ett kabellås

• Montering utan fotavtryck gör det möjligt för dig att fästa dockningsstationen på baksidan av 
alla VESA®-kompatibla externa monitorer (K33959WW säljs separat)

Kompatibilitet 
• Windows 7 eller senare 

•  Värd-USB-C Port 
(stöd för strömtillförsel 
och DisplayPort Alt Mode)

*Värdenheten måste ha stöd för strömtillförsel och DisplayPort Alt Mode över USB-C  
** Konfigurationer med tre skärmar stöds upp till 1 600 x 900 vid 60 Hz på bärbara datorer kompatibla med DP 1.2 och upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz på bärbara datorer kompatibla med DP 1.3. 

Skärmen på den bärbara datorn ska vara stängd vid användning av tre externa skärmar.

Varför lita på Kensington? 
I över 35 år har Kensington 
varit de professionellas 
val för lösningar inom 
datorproduktivitet. Kensington 
strävar efter att ge robusta 
lösningar och tillhandahåller 
högteknologisk produktivitet 
med universal enkelhet.

SD4800P Universal USB-C
Skalbar videodockningsstation

med strömtillförsel 
K38249EU



  Produktdatablad 

 

SD4800P Universal USB-C skalbar videodockningsstation  
 
Artikelnummer: K38249EU 

EAN-kod: 5028252594318 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Låt ledaren inom professionell datorprestanda maximera din bärbara dators USB-C-anslutning 
med den ultimata dockningslösningen utan drivrutin. SD4800P Universal USB-C skalbar 
videodocka med strömtillförsel har utvecklats med skalbarhet i åtanke och tillhandahåller för 
närvarande användaren med stöd för dubbel video och nästa generations DisplayPort 1.3-enheter 
med stöd för trippel 1080p-video. Med en enda USB C-kabelanslutning får du strömtillförsel, 
video-, ljud- och dataöverföring med upp till 10 Gbps och möjlighet att ansluta upp till tre externa 
skärmar. En ultimat dockningsupplevelse med Plug-and-Play, utan behov att installera någon 
drivrutin. En utmärkt dockningsstation för grafiska formgivare, webbdesigners, animatörer, 
ingenjörer, finansanalytiker och andra miljöer med stöd för multitasking. 

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR 

• USB C-anslutning utan drivrutin låter användaren överföra data (upp till 10 Gbps), video och ljud, 
samt tillhandahålla 60 W strömtillförsel (PD 3.0)* via en enda kabel med en smidig plug-and-play-
upplevelse utan behov av drivrutiner 

• Dubbel eller trippel videoutgång finns** och erbjuder två DisplayPort++-portar och en HDMI-port för att 
användaren ska kunna välja rätt anslutning för sin miljö, utan att behöva använda dyra adaptrar. 

• 6 USB-portar ger ökad produktivitetsförmåga via två främre höghastighetsportar – en USB C 3.1 
Gen2-port för strömförsörjning och dataöverföring (upp till 5 V/3 A/10 Gbps) och en USB A 3.1  
Gen2-port (upp till 5 V/2,4 A/10 Gbps) och fyra bakre USB 3.0-portar (upp till 5 V/0,9 A/5 Gbps) 

• Universal kompatibilitet – ansluter till alla bärbara datorer med Windows 7 och senare utrustade 
med USB-C 

 

* Värdenheten måste ha stöd för strömtillförsel och DisplayPort Alt Mode över USB-C 

** Konfigurationer med tre skärmar stöds upp till 1 600 x 900 vid 60 Hz på bärbara datorer kompatibla med DP 1.2 och upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz på bärbara datorer kompatibla med DP 

1.3. Skärmen på den bärbara datorn ska vara stängd vid användning av tre externa skärmar. 

 
Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Kontakta din leverantör för en exakt offert.  
Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. De märken och produktnamn som anges är varumärken som tillhör respektive ägare. 
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  Produktdatablad 

 

• På-/avknapp – bekvämt för att slå på och av dockningsstationen efter behov med ett enda 
knapptryck  

• Gigabit Ethernet-port för en tillförlitlig 1 Gbps kabelansluten nätverksanslutning 
• Kombinerat 3,5 mm uttag för hörlurar och mikrofon på framsidan av dockningsstationen gör det 

möjligt för användaren att använda sitt favoritheadset 
• 1 m USB-C-kabel ger extra längd för att kunna anpassa skrivbordet i olika konfigurationer  
• Kensington-säkerhetsspåret skyddar din teknik via enkel implementering av ett kabellås  
• Montering utan fotavtryck gör det möjligt för dig att fästa dockningsstationen på baksidan av alla 

VESA®-kompatibla externa monitorer (K33959WW säljs separat) 
• 3 års begränsad garanti 

 

 
Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Kontakta din leverantör för en exakt offert.  
Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. De märken och produktnamn som anges är varumärken som tillhör respektive ägare. 
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SD4800P Universal USB-C skalbar videodockningsstation 

SYSTEMKRAV 

• Operativsystem som stöds: 
Windows 7 och senare 

• Systemresurskrav:  
Värdenheten måste ha stöd för Power Delivery och 
DisplayPort Alt Mode över USB-C 

• USB-C-strömtillförsel:  
o Stöd för USB-C PD 3.0 
o 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V upp till 3 A 
o Max. 60 W 

VÄRDANSLUTNING 

• Värddockningsanslutning: USB-C   

VIDEOANSLUTNINGAR 

Videoanslutningar och högsta upplösning:  

 

  Enkel videoutgång Dubbel videoutgång Trippel videoutgång  

  DP eller HDMI DP/DP DP/HDMI DP DP HDMI USB A-/USB C-portar 
(fram) 

USB A-portar 
(bak) Ethernet-port 

Standardläge 

med 2 banor 

HBR2 

(DP1.2) 

2 560*1 440 vid 60 Hz 

3 840*2 160 vid 30 Hz 

1 920*1 080 vid 60 Hz 

-- 

1 920*1 080 vid 60 Hz 

-- 

1 600*900 vid 60 Hz 

-- 

1 600*900 vid 60 Hz 

-- 

1 600*900 vid 60 Hz 

-- USB 3.1 Gen2 
(10 Gbps) 

USB 3.1 Gen 1 
(5 Gbps) 1 000 Mbps 

HBR3 

(DP1.3) 

3 840*2 160 vid 60 Hz 

3 840*2 160 vid 30 Hz 

2 560*1 440 vid 60 Hz 

-- 

2 560*1 440 vid 60 Hz 

-- 

1 920*1 080 vid 60 Hz 

-- 

1 920*1 080 vid 60 Hz 

-- 

1 920*1 080 vid 60 Hz 

-- 

4 banor med 

videoboostläge 

HBR2 

(DP1.2) 

3 840*2 160 vid 60 Hz 

3 840*2 160 vid 30 Hz 

2 560*1 440 vid 60 Hz 

3 840*2 160 vid 30 Hz 

2 560*1 440 vid 60 Hz 

3 840*2 160 vid 30 Hz 

1 920*1 080 vid 60 Hz 

-- 

1 920*1 080 vid 60 Hz 

-- 

1 920*1 080 vid 60 Hz 

-- USB 2.0 
(480 Mbps) 

USB 2.0  
(480 Mbps) 100 Mbps 

HBR3 

(DP1.3) 

3 840*2 160 vid 60 Hz 

3 840*2 160 vid 30 Hz 

2 560*1 440 vid 60 Hz 

3 840*2 160 vid 30 Hz 

3 840*2 160 vid 60 Hz 

3 840*2 160 vid 30 Hz 

-- 

3 840*2 160 vid 30 Hz 

-- 

3 840*2 160 vid 30 Hz 

-- 

3 840*2 160 vid 30 Hz 
 

USB-ANSLUTNINGAR 

• Fram:  
o USB-C Gen 2, laddar upp till 5 V/3 A: En 
o USB-A 3.1 Gen 2, laddar upp till 5 V/2,4 A: En 

• Bak:  
o USB-A 3.0: Fyra (5 V/0,9 A) 
o USB-C uppströmsport: En 

NÄTVERKSANSLUTNINGAR 

• Ethernet-port: RJ45 • Kompatibla Ethernet-hastigheter: 
10/100/1 000 Mbps 

LJUDANSLUTNINGAR 

• Ljudanslutningar:  
o 3,5 mm kombinerad port för in- och utgående ljud En 

• Ljudkanaler som stöds: 
o Stereo 

 
 

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Kontakta din leverantör för en exakt offert.  
Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. De märken och produktnamn som anges är varumärken som tillhör respektive ägare. 
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EFFEKT OCH MILJÖFÖRHÅLLANDEN 

• Klassificering av nätadapter: 
o Ingående: 100–240 V; 2,5 A max. 
o Utgående: 20 V likström; 6,75 A 
o Växelström: 50/60 Hz; 1,8 A 

• Arbetstemperatur: 10 till 40 °C (50 till 104 °F)  
• Förvaringstemperatur: –10 till 60 °C (–14 till 

140 °F) 
• Relativ luftfuktighet: 5 % till 95 % icke-

kondenserande 

PRODUKTENS MÅTT 

• Enhetens mått: 
o Bredd: 77,52 mm (3,05 in) 
o Djup: 135,52 mm (5,33 in) 
o Höjd: 16 mm (0,63 in)  

• Enhetens vikt: 110 g (3,88 oz)  
• Kabellängd: Kopplad kabel och upp till 1 m (3 ft) 
• Höljets färg och material: Black PC + ABS 
 

FÖRPACKNINGENS MÅTT 

• Typ av förpackning: Kartong för detaljhandel, brun  
• Förpackningens mått:  

o Bredd: 135 mm (5,31 in)  
o Djup: 200 mm (7,87 in)  
o Höjd: 55 mm (2,17 in) 

• Förpackningens vikt: 190 g (6,7 lb)  
• Ytterförpackning: 5 st 

• Förpackningens innehåll: 
o En SD4800P-dockningsstation 
o En USB-C till USB-C-kabel, 1 m (3 ft) 
o En nätadapter med amerikansk strömkabel 

Ingår (K38249NA), en nätadapter med 
europeiska och brittiska strömkablar ingår 
(K38249EU), en nätadapter med australisk 
strömkabel ingår (K38249AU)  

o En instruktionsguide för snabbstart 
o Information om garanti 

URSPRUNGSLAND, REGELVERK OCH GARANTI 

• Ursprungsland: Kina 
• Certifiering och överensstämmelse: CE, FCC, RCM, 

REACH, RoHS, WEEE, HDMI 2.0-certifierad 

• Garanti: 3 års garanti  
 

ANDRA EGENSKAPER 

• Kensington Security Slot 
 

• Kompatibel med VESA®-fäste: Monteringsplatta 
säljs separat (K33959WW) 
 

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Kontakta din leverantör för en exakt offert.  
Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. De märken och produktnamn som anges är varumärken som tillhör respektive ägare. 
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FRAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
BAK 
  

USB-A 3.1 
Gen2-port 
(5V/2,4A) 

USB-C 
Gen2-port 

(5V/3A) 

RJ45 Gigabit 
Ethernet-port 

USB-A 3.0-port  
(5 V/0,9 A) 

3,5 mm 
kombinerad 

ljudport 

DisplayPort++ 

Ström På/Av 
(sida) 

HDMI 2.0 USB-C 
uppströmsport 

20 V likström 

2 banor (standardläge)/4 banor 
(videoboostläge) omkopplare (i botten) 

Kensington-
säkerhetsspår (sida) 

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Kontakta din leverantör för en exakt offert.  
Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. De märken och produktnamn som anges är varumärken som tillhör respektive ägare. 
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SD4800P Universal USB-C skalbar videodockningsstation 



Artikelnummer: K38249EU

EAN-kod: 5028252594318

























Låt ledaren inom professionell datorprestanda maximera din bärbara dators USB-C-anslutning med den ultimata dockningslösningen utan drivrutin. SD4800P Universal USB-C skalbar videodocka med strömtillförsel har utvecklats med skalbarhet i åtanke och tillhandahåller för närvarande användaren med stöd för dubbel video och nästa generations DisplayPort 1.3-enheter med stöd för trippel 1080p-video. Med en enda USB C-kabelanslutning får du strömtillförsel, video-, ljud- och dataöverföring med upp till 10 Gbps och möjlighet att ansluta upp till tre externa skärmar. En ultimat dockningsupplevelse med Plug-and-Play, utan behov att installera någon drivrutin. En utmärkt dockningsstation för grafiska formgivare, webbdesigners, animatörer, ingenjörer, finansanalytiker och andra miljöer med stöd för multitasking.

		EGENSKAPER och FÖRDELAR



		· USB C-anslutning utan drivrutin låter användaren överföra data (upp till 10 Gbps), video och ljud, samt tillhandahålla 60 W strömtillförsel (PD 3.0)* via en enda kabel med en smidig plug-and-play-upplevelse utan behov av drivrutiner

· Dubbel eller trippel videoutgång finns** och erbjuder två DisplayPort++-portar och en HDMI-port för att användaren ska kunna välja rätt anslutning för sin miljö, utan att behöva använda dyra adaptrar.

· 6 USB-portar ger ökad produktivitetsförmåga via två främre höghastighetsportar – en USB C 3.1 Gen2-port för strömförsörjning och dataöverföring (upp till 5 V/3 A/10 Gbps) och en USB A 3.1 
Gen2-port (upp till 5 V/2,4 A/10 Gbps) och fyra bakre USB 3.0-portar (upp till 5 V/0,9 A/5 Gbps)

· Universal kompatibilitet – ansluter till alla bärbara datorer med Windows 7 och senare utrustade med USB-C



* Värdenheten måste ha stöd för strömtillförsel och DisplayPort Alt Mode över USB-C

** Konfigurationer med tre skärmar stöds upp till 1 600 x 900 vid 60 Hz på bärbara datorer kompatibla med DP 1.2 och upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz på bärbara datorer kompatibla med DP 1.3. Skärmen på den bärbara datorn ska vara stängd vid användning av tre externa skärmar.

· På-/avknapp – bekvämt för att slå på och av dockningsstationen efter behov med ett enda knapptryck 

· Gigabit Ethernet-port för en tillförlitlig 1 Gbps kabelansluten nätverksanslutning

· Kombinerat 3,5 mm uttag för hörlurar och mikrofon på framsidan av dockningsstationen gör det möjligt för användaren att använda sitt favoritheadset

· 1 m USB-C-kabel ger extra längd för att kunna anpassa skrivbordet i olika konfigurationer 

· Kensington-säkerhetsspåret skyddar din teknik via enkel implementering av ett kabellås 

· Montering utan fotavtryck gör det möjligt för dig att fästa dockningsstationen på baksidan av alla VESA®-kompatibla externa monitorer (K33959WW säljs separat)

· 3 års begränsad garanti
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Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Kontakta din leverantör för en exakt offert. 
Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. De märken och produktnamn som anges är varumärken som tillhör respektive ägare.
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Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Kontakta din leverantör för en exakt offert. 
Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. De märken och produktnamn som anges är varumärken som tillhör respektive ägare.
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SD4800P Universal USB-C skalbar videodockningsstation

		SYSTEMKRAV



		· Operativsystem som stöds:

Windows 7 och senare

· Systemresurskrav: 

Värdenheten måste ha stöd för Power Delivery och DisplayPort Alt Mode över USB-C

		· USB-C-strömtillförsel: 

· Stöd för USB-C PD 3.0

· 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V upp till 3 A

· Max. 60 W



		VÄRDANSLUTNING



		· Värddockningsanslutning: USB-C 

		



		Videoanslutningar



		Videoanslutningar och högsta upplösning: 



		

		

		Enkel videoutgång

		Dubbel videoutgång

		Trippel videoutgång

		



		

		

		DP eller HDMI

		DP/DP

		DP/HDMI

		DP

		DP

		HDMI

		USB A-/USB C-portar (fram)

		USB A-portar (bak)

		Ethernet-port



		Standardläge med 2 banor

		HBR2 (DP1.2)

		2 560*1 440 vid 60 Hz

3 840*2 160 vid 30 Hz

		1 920*1 080 vid 60 Hz

--

		1 920*1 080 vid 60 Hz

--

		1 600*900 vid 60 Hz

--

		1 600*900 vid 60 Hz

--

		1 600*900 vid 60 Hz

--

		USB 3.1 Gen2 (10 Gbps)

		USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)

		1 000 Mbps



		

		HBR3 (DP1.3)

		3 840*2 160 vid 60 Hz

3 840*2 160 vid 30 Hz

		2 560*1 440 vid 60 Hz

--

		2 560*1 440 vid 60 Hz

--

		1 920*1 080 vid 60 Hz

--

		1 920*1 080 vid 60 Hz

--

		1 920*1 080 vid 60 Hz

--

		

		

		



		4 banor med videoboostläge

		HBR2 (DP1.2)

		3 840*2 160 vid 60 Hz

3 840*2 160 vid 30 Hz

		2 560*1 440 vid 60 Hz

3 840*2 160 vid 30 Hz

		2 560*1 440 vid 60 Hz

3 840*2 160 vid 30 Hz

		1 920*1 080 vid 60 Hz

--

		1 920*1 080 vid 60 Hz

--

		1 920*1 080 vid 60 Hz

--

		USB 2.0
(480 Mbps)

		USB 2.0 
(480 Mbps)

		100 Mbps



		

		HBR3 (DP1.3)

		3 840*2 160 vid 60 Hz

3 840*2 160 vid 30 Hz

		2 560*1 440 vid 60 Hz

3 840*2 160 vid 30 Hz

		3 840*2 160 vid 60 Hz

3 840*2 160 vid 30 Hz

		--

3 840*2 160 vid 30 Hz

		--

3 840*2 160 vid 30 Hz

		--

3 840*2 160 vid 30 Hz

		

		

		









		USB-anslutningar



		· Fram: 

· USB-C Gen 2, laddar upp till 5 V/3 A: En

· USB-A 3.1 Gen 2, laddar upp till 5 V/2,4 A: En

		· Bak: 

· USB-A 3.0: Fyra (5 V/0,9 A)

· USB-C uppströmsport: En



		Nätverksanslutningar



		· Ethernet-port: RJ45

		· Kompatibla Ethernet-hastigheter: 10/100/1 000 Mbps



		Ljudanslutningar



		· Ljudanslutningar: 

· 3,5 mm kombinerad port för in- och utgående ljud En

		· Ljudkanaler som stöds:

· Stereo







		Effekt och miljöförhållanden



		· Klassificering av nätadapter:

· Ingående: 100–240 V; 2,5 A max.

· Utgående: 20 V likström; 6,75 A

· Växelström: 50/60 Hz; 1,8 A

		· Arbetstemperatur: 10 till 40 °C (50 till 104 °F) 

· Förvaringstemperatur: –10 till 60 °C (–14 till 140 °F)

· Relativ luftfuktighet: 5 % till 95 % icke-kondenserande



		Produktens mått



		· Enhetens mått:

· Bredd: 77,52 mm (3,05 in)

· Djup: 135,52 mm (5,33 in)

· Höjd: 16 mm (0,63 in) 

		· Enhetens vikt: 110 g (3,88 oz) 

· Kabellängd: Kopplad kabel och upp till 1 m (3 ft)

· Höljets färg och material: Black PC + ABS





		Förpackningens mått



		· Typ av förpackning: Kartong för detaljhandel, brun 

· Förpackningens mått: 

· Bredd: 135 mm (5,31 in) 

· Djup: 200 mm (7,87 in) 

· Höjd: 55 mm (2,17 in)

· Förpackningens vikt: 190 g (6,7 lb) 

· Ytterförpackning: 5 st

		· Förpackningens innehåll:

· En SD4800P-dockningsstation

· En USB-C till USB-C-kabel, 1 m (3 ft)

· En nätadapter med amerikansk strömkabel

Ingår (K38249NA), en nätadapter med europeiska och brittiska strömkablar ingår (K38249EU), en nätadapter med australisk strömkabel ingår (K38249AU) 

· En instruktionsguide för snabbstart

· Information om garanti



		Ursprungsland, regelverk och garanti



		· Ursprungsland: Kina

· Certifiering och överensstämmelse: CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, WEEE, HDMI 2.0-certifierad

		· Garanti: 3 års garanti 





		Andra egenskaper



		· Kensington Security Slot



		· Kompatibel med VESA®-fäste: Monteringsplatta säljs separat (K33959WW)












Fram

Kensington-säkerhetsspår (sida)

Ström På/Av (sida)















USB-A 3.1 Gen2-port (5V/2,4A)

USB-C Gen2-port (5V/3A)





3,5 mm kombinerad ljudport

2 banor (standardläge)/4 banor (videoboostläge) omkopplare (i botten)











Bak

 HDMI 2.0

20 V likström

USB-C uppströmsport

RJ45 Gigabit Ethernet-port

USB-A 3.0-portar (5 V/0,9 A)

DisplayPort++
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