
Het SD4700P Universeel USB-C en USB 3.0 Dockingstation 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.  

Kensington, de naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. 
Kensington  The Professionals' Choice zijn handelsmerken van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en   
niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. © 2018 Kensington 
Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. K18_3113 

Profiteer langer van uw investeringen in dockingstations
SD4700P Universeel USB-C en USB 3.0 Dockingstation

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

• Met de eenvoudige installatie kunt u zo aansluiten en snel geluid, beeld, gegevens en
stroom1 overdragen. Uw werkruimte blijft netjes en opgeruimd en u kunt het dockingstation
moeiteloos inzetten voor gemengde plaatsing en flexibele werkplekken

• DisplayPort++/HDMI biedt flexibele videoaansluitingen met ondersteuning voor een
resolutie tot 2560 x 1600 pixels bij 60Hz voor één beeldscherm of 2048 x 1152 pixels bij
30Hz voor twee beeldschermen via DisplayLink

• 6 USB-poorten breiden de productiviteitsmogelijkheden uit van de slanke laptops van
tegenwoordig, via één USB-poort (5V/3A) en vijf USB 3.0-poorten, waarvan één snelle 2,1
A-oplaadpoort waarmee een tablet of smartphone kan worden opgeladen

• De 135 W-voedingsadapter biedt genoeg stroom voor het dock en tot 60 W voor apparaten
die zijn aangesloten via Power Delivery (PD) USB-C1

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

• Gigabit-ethernetpoort voor een betrouwbare 1 Gbps bekabelde netwerkverbinding

• De optionele 60 W USB 3.0-voedingsplitter levert stroom aan laptops met USB 3.0 en heeft
8 verloopstekkers voor voedingspluggen voor ruim voldoende aansluitingen voor Dell, HP,
Lenovo en andere grote fabrikanten

Compatibiliteit 
Windows 7 of hoger 

macOS 10.13

SD4700P Universeel USB-C en  
USB 3.0 Dockingstation 

K38240EU

1 het USB-C hostapparaat moet Power Delivery ondersteunen. Power Delivery wordt niet ondersteund door hostapparaten met USB 3.0 zonder gebruik van de 60 W-voedingsplitter 
(K38310EU), die afzonderlijk wordt verkocht. 

60 W USB 3.0-voedingsplitter  
voor SD4700P 

K38310EU

VOOR MEER INFORMATIE: 

Yves Neige - Key Account Manager - België/Luxemburg
yves.neige@kensington.com | +32 (0) 476 69 57 30 



 

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informeer bij uw leverancier naar de exacte aanbiedingen.  
Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Vermelde merken en productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve 
bedrijven. 
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SD4700P Universeel USB-C en USB 3.0 

Dockingstation met 60 W USB 3.0-voedingsplitter 
 

 SD4700P  60 W USB 3.0-voedingsplitter (afzonderlijk 
verkocht) 

Artikelnummer K38240EU K38310EU 

EAN-code 5028252521734 5028252594332 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Het SD4700P Universeel USB-C end USB 3.0 Dockingstation 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  

• Met de eenvoudige installatie kunt u zo aansluiten en snel geluid, beeld, gegevens en stroom1 

overdragen. Uw werkruimte blijft netjes en opgeruimd en u kunt het dockingstation moeiteloos 

inzetten voor gemengde plaatsing en flexibele werkplekken 

• DisplayPort++/HDMI biedt flexibele videoaansluitingen met ondersteuning voor een resolutie tot 

2560x1600@60Hz voor één beeldscherm of 2048x1152@30Hz voor twee beeldschermen via 

DisplayLink  
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• 6 USB-poorten breiden de productiviteitsmogelijkheden uit van de slanke laptops van tegenwoordig, 

via één USB-poort (5V/3A) en vijf USB 3.0-poorten, waarvan één snelle 2,1 A-oplaadpoort waarmee 

een tablet of smartphone kan worden opgeladen 

• De 135 W-voedingsadapter biedt genoeg stroom voor het dock en tot 60 W voor apparaten die zijn 

aangesloten via Power Delivery (PD) USB-C1 

• De combi-aansluiting van 3,5 mm voor hoofdtelefoon en microfoon maakt het gebruikers heel 

eenvoudig hun favoriete headset aan te sluiten 

• Gigabit-ethernetpoort voor een betrouwbare 1 Gbps bekabelde netwerkverbinding  

• De Kensington-beveiligingsaansluiting beschermt uw apparatuur dankzij een gemakkelijk te 

implementeren kabelslot  

• Het dockingstation neemt geen bureauruimte in beslag, omdat u het dock aan de achterkant van 

elk VESA®-compatibel extern beeldscherm kunt bevestigen (afzonderlijk verkocht; K33959WW) 

• De optionele 60 W USB 3.0-voedingsplitter levert stroom aan laptops met USB 3.0 en heeft 8 

verloopstekkers voor voedingspluggen voor ruim voldoende aansluitingen voor Dell, HP, Lenovo en 

andere grote fabrikanten 

 
1 het USB-C hostapparaat moet Power Delivery ondersteunen. Power Delivery wordt niet ondersteund door 

hostapparaten met USB 3.0 zonder gebruik van de 60 W USB 3.0-voedingsplitter (afzonderlijk verkocht; K38310EU) 
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Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Vermelde merken en productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve 
bedrijven. 
 

SD4700P UNIVERSEEL USB-C EN USB 3.0 DOCKINGSTATION MET 60 W USB 3.0-VOEDINGSPLITTER| K18_3113 3 
 

Productgegevensblad 

 

SD4700P Universeel USB-C en USB 3.0 Dockingstation met 60 W USB 3.0-voedingsplitter  

SYSTEEMVEREISTEN 

• Ondersteunde besturingssystemen: 

Windows 7 of hoger; macOS 10.13 

• Plug & Play: Installatie van het DisplayLink-

stuurprogramma is vereist; 

Download software van Kensington.com of via 

een update voor Windows 

• Voeding:  

o SD4700P: Ondersteunt USB-C PD 3.0;  

5 V/9 V/12 V/20 V tot 3 A; maximaal 60 W 

o 60 W-voedingsplitter: Twee 20 V 

stroomuitgangen (1 x 75 W om de SD4700P 

van stroom te voorzien; 1 x 60 W om laptops 

van stroom te voorzien); maximaal 135 W 

• Systeemresourcevereiste:  

o 60 W-voedingsplitter: Het hostapparaat moet 

het SD4700P Universeel USB-C en USB 3.0 

Dockingstation gebruiken. Met meerdere 

coaxaansluitingen voor verschillende merken 

laptops. 

HOSTVERBINDING 

• Hostdockaansluiting: USB-C of USB-A via de bevestigde adapter 

VIDEO-AANSLUITINGEN 

• SD4700P-video-aansluitingen:  

o HDMI v1.3 

o DisplayPort v1.1 ++ (Passieve kabels/adapters 

voor HDMI- of DVI-conversie) 

• Door de SD4700P ondersteunde maximale resolutie:  

o Enkele monitor: 2560 x 1600  

o Dubbele monitors: 2048 x 1152 

• HDCP-ondersteuning: Nee 

AUDIO-AANSLUITINGEN 

• SD4700P-audio-aansluitingen:  

o één 3,5 mm combipoort voor audio-ingang en -

uitgang 

• Door de SD4700P ondersteunde audiokanalen: 

Stereo LR 

USB-AANSLUITINGEN 

• SD4700P alle poorten: ondersteunt tot 5 Gbps 

overdrachtssnelheid 

• SD4700P USB 3.0-poorten: vijf; (1) voorzijde 

met 5 V/2,1 A snelladen en (4) achterzijde met 

ondersteuning voor 5 V/0,9 A 

• SD4700P USB-C-poorten: twee; (1) voorzijde  

met 5 V/3 A en (1) achter met ondersteuning  

voor 60 W stroomvoeding 

NETWERKAANSLUITINGEN 

• SD4700P-ethernetpoort: RJ45 • Compatibele ethernetsnelheden: 10/100/1000 Mbps 
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PRODUCTAFMETINGEN 

• SD4700P zonder randapparatuur: 

o Breedte: 200 mm 

o Diepte: 91,2 mm 

o Hoogte: 30,5 mm 

• Productgewicht: 1,13 kg  

• Kleur en materiaal van behuizing: Zwart PC/ABS 

• Ruimte op het bureau: 182 cm2; n.v.t. indien 

bevestigd achter VESA-compatibele monitor 

• 60 W-voedingsplitter: 

o Breedte: 35 mm 

o Diepte: 70 mm 

o Hoogte: 18 mm 

• Productgewicht: 0,08 kg 

• Kleur en materiaal van behuizing: Zwart PC 

• Lengte van de kabel: TPE bevestigde kabel, 

1 m en 0,5 m 

AFMETINGEN VERPAKKING 

• SD4700P verpakkingswijze: Bruine doos  

(K38240NA & K38240EU); Retail-doos (K38240AU) 

• Doos van apparaat:  

o Breedte: 215 mm  

o Diepte: 105 mm  

o Hoogte: 109 mm 

• Gewicht verpakking: 1,63 kg, alleen met netsnoer 

voor VS (K38240NA); 1,81kg netsnoer voor EU en 

VK (K38240EU/K38240AU) 

• Hoofddoos: 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 verpakking: 

o Eén SD4700P Dockingstation 

o Eén USB-C-naar-USB-C-kabel 1 m, met een 

bevestigde USB-C (F)-naar-USB 3.0 (M)-adapter 

o Eén voedingsadapter met voedingskabels 

voor VS meegeleverd (K38240NA); een 

voedingsadapter met voedingskabel voor 

EU/VK meegeleverd (K38240EU); een 

voedingsadapter met voedingskabel voor 

Australië meegeleverd (K38240AU) 

o Een snelstartgids 

o Garantie-informatie 

 

 

 

• 60 W-splitter verpakkingswijze: Retail-doos, 

bruine doos 

• Retail-doos 

o Breedte: 97 mm 

o Diepte: 125 mm 

o Hoogte: 44 mm 

• Gewicht verpakking: 0,14 kg 

• Hoofddoos: 4 stuks  

o Breedte: 133 mm 

o Diepte: 190 mm 

o Hoogte: 112 mm 

o Gewicht: 0,66 kg 

• Inhoud verpakking: 

o Een 60 W-voedingsplitter  

o Een laptopkabel van 1 m 

o Een kabel met voedingsstekker van 0,5 m om 

de SD4700P aan te sluiten 

o Acht voedingspluggen met houder  

o Vier zekeringsringen voor voedingsadapters 

in een plastic zak  

o Snelstartgids 

o Garantie-informatie 



 

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informeer bij uw leverancier naar de exacte aanbiedingen.  
Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Vermelde merken en productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve 
bedrijven. 
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ANDERE KENMERKEN 

• SD4700P Kensington-beveiligingsaansluiting • Compatibel met VESA-bevestiging: Bevestigingsplaat 

(K33959WW) wordt afzonderlijk verkocht 

VOEDING EN GEBRUIKSOMGEVING 

• Classificatie voedingsadapter: 

• SD4700P  

o Invoer: 100-240 V; 2,5 A Max 

o Uitvoer: 20 V DC; 6,75 A 

o Wisselstroom: 50/60 Hz; 1,8 A 

• Gebruikstemperatuur: 0 tot 40 °C (32 tot 140 °F)  

• Opslagtemperatuur: -40 tot 70 °C (-40 tot 158 °F) 

• Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% niet-condenserend 

 

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE 

• Land van oorsprong: China 

• Certificeringen en compliance: CE-, FCC-, RCM-, 

REACH-, RoHS-, WEEE en VCCI-certificering 

• Garantie: 3 jaar beperkte garantie - wereldwijd 
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SD4700P VOORZIJDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD4700P ACHTERZIJDE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 W-VOEDINGSPLITTER 

USB 3.0 

5 V/2,1 A 

Poort voor 

snel opladen  

Gigabit-

ethernet  

USB-C   
Hostpoort  

(tot 60 W PD) 

DisplayPort++ 
Voeding DC  

20 V/6,75 A 

3,5mm combipoort 

microfoon en 

hoofdtelefoon 

Kensington-

beveiligingsaansluiting 

USB-C 

5V/3A 

5Gbps  

Poort 

HDMI 

v1.3 

USB 3.0 

5V/0,9A-

poorten 
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VERLOOPSTEKKERS VOOR VOEDINGSPLUG  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nee Targus Kensington Merknaam 

1 3P A Most NB 

2 3W C Dell 

3 3X9 D1 Lenovo 

4 3H2 H HP 

5 3I2 I HP 

6 3A G Acer 

7 3H M Dell 

8 3Z O ASUS 

Kabel met 
voedingspluggen 1 m 
(aan te sluiten op laptop) 

Zekeringsring om 
voedingspluggen op 
hun plaats te houden 

Kabel met 
voedingsstekker 0,5 m 

(aan te sluiten op de SD4700P) 


	K18_3113_60W_Power_Splitter_for_SD4700P_COMBO_Data_Sheet_10172018_nl-NL
	K18_3113_SD4700P_USBC_USB_3.0_Docking_Station_Splitter_nl-NL

