
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.  
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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
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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


