
Ideaal voor flexplekken, thuiswerken en onderwijsomgevingen waar een oplossing voor een enkele monitor nodig is. Kensington’s 

SD2000P USB-C Nano-dock voor één monitor van 4K met 60 W stroomvoeding is compatibel met Thunderbolt 3 en biedt 

gebruikers een makkelijke aansluiting voor een desktop-opstelling. Met de SD2000P kunnen gebruikers kiezen tussen HDMI- of 

DP++ -videopoorten voor verschillende monitor-opstellingen, hun favoriete USB-accessoires aansluiten via twee USB 3.1 Gen1-

poorten en de USB-C-aansluiting gebruiken om tot 5 Gbps aan gegevens te over te dragen terwijl hun apparaat wordt opgeladen. 

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 SD2000P tegelijkertijd hun werkruimte kunnen uitbreiden, hun favoriete 

accessoires kunnen gebruiken en hun apparaten kunnen opladen.
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Het essentiële dockingstation voor één monitor 
SD2000P USB-C Nano-dock voor één monitor van 4K met stroomvoeding

Functies en voordelen:
• Platformoverkoepelende compatibiliteit – werkt met elke laptop die is uitgerust met USB-C

of Thunderbolt 3 en ondersteunt de besturingssystemen Windows, Mac en Chrome

• Met de USB-C-connectiviteit kunnen gebruikers gegevens, video en audio overdragen terwijl
USB-C-laptops tot 60 W aan stroom krijgen1 via de meegeleverde USB-C-kabel van 1 m voor
een makkelijke plug en play ervaring

• Veelzijdige 4K video-aansluitingen bieden een uitgang voor HDMI (4K@30Hz) of DP++
(4K@30Hz) voor één externe monitor, TV of projector voor spectaculaire levensechte beelden2

• 3 USB-poorten – breid uw productiviteit uit via twee USB 3.1 Gen1-poorten (tot 5 Gbps)
met stroomvoorziening tot 5 V/1,5 A per poort3 en een USB-C 3.1 Gen1-poort (tot 5 Gbps)
met stroomvoorziening voor een extern apparaat (5 V/3 A)

• Gigabit-ethernetpoort voor een betrouwbare 1 Gbps bekabelde netwerkverbinding

• Kensington-beveiligingsaansluiting beschermt uw apparatuur dankzij een gemakkelijk te
implementeren kabelslot

• De montage neemt geen bureauruimte in beslag omdat u het dock aan de achterkant van
elk 75 mm of 100 mm VESA-compatibel extern scherm kunt bevestigen (bevestigingsplaat
afzonderlijk verkrijgbaar – K33959WW)

• 3 jaar beperkte garantie

Compatibiliteit 
• Windows 7 of hoger

• macOS 10.13 of hoger 

• Chrome OS 44 en hoger 

• USB-C en Thunderbolt 3

1 Uitsluitend voor ondersteunde USB-C-apparaten met PD-functie 
2 Hostapparaat moet Alt Mode via USB-C ondersteunen 
3 Opladen via USB wordt ondersteund met 5 V/1,5 A per poort wanneer een laptop is aangesloten en met 5 V/2,4 A per poort wanneer geen laptop is aangesloten

SD2000P USB-C Nano-dock voor één 

monitor van 4K met stroomvoeding 
K38260EU

Waarom op Kensington 
vertrouwen?
Al meer dan 35 jaar is Kensington 
The Professionals' Choice als het gaat 
om productiviteitsoplossingen voor 
uw werkplek. Kensington doet er 
alles aan om robuuste oplossingen 
voor IT-professionals te leveren door 
hoogwaardige productiviteit met 
universele eenvoud te creëren. 

VOOR MEER INFORMATIE: 

Robert de Vries - Sales Manager - Benelux
robert.devries@kensington.com | +31 (0) 6 5133 5077
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USB-A-poort  
(USB3.1 Gen1, laden tot 5 V/1,5 A met aangesloten 
laptop en 5 V/2,4 A zonder laptop) 

Aan-uitknop met led-lampje 

RJ45-ethernetpoort 

USB-C-poort 
(USB3.1 Gen1, laden tot 5 V/3 A) 

DisplayPort v1.2++ HDMI 1.4 
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RECHTERKANT 

 

 
USB-C-poort 

(tot 60 W stroom bij 5 Gbps) 

DC 20 V 

Kensington-vergrendelingsaansluiting 
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