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PRODUCTBESCHRIJVING

Een USB-C-dockingstation waarmee u tot twee computers tegelijk kunt aansluiten. Schakelen tussen de
aangesloten computers is eenvoudig - met één druk op de knop. U kunt dus twee computers op het
dockingstation aansluiten (bijvoorbeeld in een vergaderruimte), of misschien een computer en een tablet (of
smartphone) op uw werkplek. Met het KVM-dock kunt u eenvoudiger en efficiënter werken door het werk op
meerdere computers te delen op externe monitoren, zodat u niet steeds van USB-C-kabel hoeft te wisselen.
Beide computers kunnen tegelijkertijd van stroom worden voorzien*.

Het station ondersteunt uitvoer naar maximaal twee externe monitoren, en elke laptop met een Thunderbolt- of
USB-C-poort (met ondersteuning voor video-overdracht) kan worden aangesloten.  

* Aansluiting van een optionele voeding (niet meegeleverd) op de voedingspoort van het dockingstation is
vereist om de tweede computer van stroom te voorzien  

Opmerking: Het besturingssysteem macOS ondersteunt de video-overdrachtstechnologie Multi Stream
Transport (MST) niet, wat betekent dat bij aansluiting op macOS hetzelfde beeld op beide monitoren wordt
geprojecteerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

 
2x USB-C poort voor aansluiting op compatibele apparaten
Stroomvoorziening: PC1-poort - tot 100W (extra USB-C stroomadapter is vereist om stroom te leveren
via deze poort)
Poort PC2 - tot 65W
Docking Station-technologie: USB-C (MST)
Video-poorten: 1x DisplayPort, 1x HDMI
Resolutie:
Gastapparaat met DisplayPort 1.2 ondersteuning:

1 monitor - 1x HDMI of DP → tot 4K/30Hz
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1 monitor - 1x HDMI of DP → tot 1080p/120Hz
2 monitoren - 1x DP + 1x HDMI → tot 2x 1080p/60Hz*

Gastapparaat met DisplayPort 1.4 ondersteuning:
1 monitor - 1x HDMI of DP → tot 4K/60Hz
1 monitor - 1x HDMI of DP → tot 1440p/144Hz of 1080p/240Hz
2 monitoren - 1x DP + 1x HDMI → tot 2x 1440p/60Hz* of 2x 4K/30Hz*

2x USB 3.2 Gen 1
1x USB 3.2 Gen 1 met ondersteuning voor snel opladen (BC 1.2)
1x USB-C power only (power pass-through voor PC1-poort)
2x USB-C 3.2 Gen 1
1x Ethernet GLAN RJ-45-poort (ASIX AX88179)
1x 3.5mm audio combo poort
1x 3.5mm switch poort (deze poort is voor het aansluiten van een HW switch).
1x stroomingang (20V/6A)
Aan/uit-knop om het docking station aan/uit te zetten en tussen ingangen te schakelen
LED-indicatie
Kensington slot ondersteuning
USB-C kabel (100 cm)
OS: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, Chrome OS en Linux met laatste updates
Afmetingen van het product: 185 x 79 x 28 mm
Gewicht van het product: 265 g
Afmetingen verpakking: 250 x 205 x 50 mm
Gewicht van de verpakking: 1146 g

  *Het besturingssysteem macOS ondersteunt de video-overdrachtstechnologie Multi Stream Transport (MST)
niet, wat betekent dat bij aansluiting op macOS hetzelfde beeld op beide monitoren wordt geprojecteerd.   
Hardwarevereisten:

Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4-poort

Power Delivery-vereisten:

Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4-poort met Power Delivery-ondersteuning

Vereisten voor video-uitgang:

Apparaat met een vrije USB-C of USB4-poort met ondersteuning voor DisplayPort Alternate Mode of een
Thunderbolt™ 3/4-poort

Besturingssysteem:

Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS en Linux met de laatste updates.

 

* macOS ondersteunt geen Multi Stream Transport (MST) technologie. Als u op macOS twee monitoren op het
station aansluit, zullen beide monitoren hetzelfde beeld tonen.

** iPadOS en Android ondersteunen geen video-overdrachttechnologie voor meerdere schermen, noch de optie
uitgebreid scherm. Dit betekent dat bij aansluiting op een externe monitor alleen het gespiegelde scherm wordt
weergegeven. (Niet geldig voor androids met DEX en Easy Projection uitbreiding)

SPECIFICATIE

i-tec-prodductnummer Productbeschrijving & EAN

C31DUALKVMDOCKPD i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power
Delivery 65/100W
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EAN: 8595611705250

C31DUALKVMDOCKPDUK i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power
Delivery 65/100W
EAN: 8595611705267

Hardware

Type bus USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4

Poorten

Systeemvereisten

Besturingssysteem Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later

Andere eigenschappen

Kleur black

Materiaal ABS

Afmetingen van het product (LxBxH) 185 x 79 x 28 mm

Gewicht van het product (zonder
verpakking)

265 g

Gewicht van het product (inclusief
verpakking)

1146 g

Afmetingen van de verpakking
(LxBxH)

250 x 205 x 50 mm

Service

Garantieperiode 2 jaren

Technische ondersteuning levenslang

Inhoud van de verpakking

i-tec USB-C docking station

USB-C naar USB-C kabel (100 cm)

Host-ingang schakelaar kabel

Voedingsadapter (uitgang: DC 20.0V/6A, DC-kabel 730 cm)

Gebruikershandleiding

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze
webpagina
i-tec.pro. Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 10.2.2023
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