
Kensington, de naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. 
Kensington The Professionals’ Choice is een handelsmerk van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en 
nietgedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. © 2017 Kensington 
Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden.. K17_2949-NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP:

+31 (0)30 6346060 • sales.benelux@kensington.com

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 een kabelslot

Compatibiliteit
Windows 7 en 10

macOS 10.13.3

Waarom op Kensington vertrouwen?
Al meer dan 35 jaar is Kensington
de keuze van professionals als het

gaat om productiviteitsoplossingen
voor uw desktop. Voorop staat het leveren van 

stabiele
oplossingen die IT-managers helpen

langer te profiteren van hun technologie-
investeringen en daarom zijn de docks

van Kensington voorzien van de nieuwste
technologie met cross-compatibiliteitsopties. 

De dockingstations van Kensington
worden uitgebreid getest met nieuwe
en bestaande laptopmodellen van de
belangrijkste fabrikanten ter wereld,
waaronder HP, Dell, Lenovo en Apple,

om een eenvoudige, moeiteloze installatie
te kunnen garanderen.

SD4700P Universal USB-C and
USB 3.0 Docking Station

K38240NA

Profiteer langer van uw investeringen in dockingstations
SD4700P Universal USB-C and USB 3.0 Docking Station

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.


