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Teknik 
i en helt egen klass
Verktyg och tillbehör för att stödja och förbättra utbildning

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad, iOS, och Mac-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., och är registrerade i USA och i andra länder.

"USB Type-C®" och "USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum. Thunderbolt™ är ett varumärke som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag.



Belkin är stolta över att tillhandahålla säkra och innovativa lösningar 
för klassrum och skolor - från tålig skyddsutrustning för Chromebooks 
och tablets till lösningar för IT-administration.

Omformar utbildningsupplevelsen 
i det anslutna klassrummet
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Den här allt-i-ett-lösningen ger dig tillgång till portar som nyare laptops 
har tagit bort på senare år, för att göra det möjligt att ansluta till 
bildskärmar, SD-kort, USB-lagring och mycket mer via dess USB-C port. 
Den har stöd för genomströmmande laddning upp till 100 W så att du inte 
behöver välja mellan utökning av portar eller ström. 

Förvandla din laptop med USB-C till den perfekta arbetsstationen
Dockningsstationen ger dig upp till 5 Gbit/s med bandbredd mellan de 
anslutna enheterna och din laptop med stöd för HD-upplösning upp till 
4K via HDMI-, DisplayPort- och VGA-portar. Och med en Gigabit Ethernet-
port har du dessutom alltid en säker och tillförlitlig internetanslutning.

USB-C® 11-i-1 Multiport + laddningsdocka
INC004

100 W
5

Gbit/s
4K
30 Hz

Mac
Windows 
Chrome

USB-C® och Thunderbolt® 3 ger supersnabb dataöverföring, högupplösta bilder och effektgenomströmning 
för laptops för att förbättra inlärningen vid samarbete mellan studenter, samtidigt som det möjliggör en 
blandning av äldre enheter (med VGA, HDMI, DVI) och nya enheter (USB-C). Med båda alternativen är våra 
dockor en bra lösning för skolor som använder an blandning av Windows®- och macOS®-enheter.

Dockor och hubbar som alltid är redo för uppgiften
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USB-A 
2.0

DisplayPort HDMI

USB-A 
3.2 Gen1

Micro SD 3.0VGA

Gigabit 
Ethernet

Ljud

Användarfall
– Flexibel arbetsplats/aktivitetsbaserade arbetsplatser 
– Miljöer med flera bildskärmar
– Hotell- och restaurangbranschen
– Utbildning

Dold under din laptop
Kilformat stativ med halkfria gummiremsor 
fungerar även som ett vinklat laptop-stativ, 
och låter luften cirkulera under din laptop 
för att kyla den.

USB-C



Firmware för Chrome OS uppdateras automatiskt, Windows via valfritt verktyg. 
Med K-lås och VESA-fästen för säkerhet

85 W
5

Gbit/s

Mac
Windows 
Chrome

1080p
60 Hz

65 W
10

Gbit/s
4K
60 Hz

Windows 
Chrome

Dockor med USB-C®

Jämförelse mellan dockor med USB-C®

USB-C dockan för tre bildskärmar använder MST-teknik för att öka 
produktiviteten med utökade bildskärmar upp till 4K. Den gör det möjligt för 
användaren att välja mellan att ansluta sina bildskärmar via DisplayPort, HDMI 
eller USB-C.

Anslut viktiga enheter till en enda dockningsstation för ström och enkel 
användning. Portarna inkluderar HDMI, USB-A, USB-C, Gigabit-Ethernet 
och ljud in/ut. 

"Först i världen" med Chromebook-optimerade funktioner

Anslut två HD-bildskärmar till en Windows-, Mac- eller Chrome-enhet
Nätaggregat på 135 W strömförsörjer dockan och har även stöd för en 
genomströmmande effekt på 60 W den anslutna laptopen eller anslutna 
enheten. Fungerar med operativsystemen Windows , Mac och Chrome.

USB-C® MST för tre bildskärmar Multiport 
+ laddningsdocka
INC003

USB-C® DisplayLink för två bildskärmar Multiport 
+ laddningsdocka
INC002

Artikelnummer INC004 INC003 INC002

Maximal hastighet 5 Gbit/sek 10 Gbit/sek 10 Gbit/sek

Kompatibel med värd USB-C® USB-C® Alla

USB-C-/Thunderbolt 3-portar 1 x USB-C® USB-C®, 1 x uppströms, 1 x nedströms 1 x USB-C®

USB-A-portar 2 x 3.2 Gen 1, 1 x 2.0 3 x 3.2 Gen 2 3 x 3.2 Gen 1 (1x inkluderar BC 1.2)

Videoportar 1 x HDMI, 1 x DisplayPort
1 x VGA

2 x HDMI 2.0
2 x DisplayPort 1.4

2 x HDMI 1.4

Bildskärmsstöd En utökad för Mac 4K
Två utökade för Chrome 4K
Tre utökade för Windows 4K

Två utökade för Chrome 4K
Tre utökade för Windows 4K

Två utökade för
Mac, Chrome eller Windows 1080p

Gigabit Ethernet-port Ja Ja Ja

SD-kortläsare SD och Micro SD — —

Ljud 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm

Framsida Baksida

INC003

Strömbrytare Ljud USB-A
3.2 Gen 2

USB-C USB-A 3.2 Gen 2

Gigabit Ethernet

USB-C

DisplayPort 1.4 DCUSB-A 2.0

USB-C HDMI 2.0

Framsida Sida Baksida

Ljud

Strömknapp DC Gigabit 
Ethernet

USB-A
3.2 Gen 1

HDMIUSB-A 3.2 Gen 1, med BC 1.2 VESA-fästeUSB-C Strömlampa
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Jämförelse mellan adaptrar med USB-C®

Artikelnummer AVC006 AVC008 AVC009

Maximal hastighet 5 Gbit/sek 5 Gbit/sek 5 Gbit/sek

USB-A-portar 2 x 3.2 Gen1 2 x 3.2 Gen1 2 x 3.2 Gen1

USB-C Port PD 100 W 100 W 100 W

Videoport HDMI, 4K vid 30 Hz HDMI, 4K vid 30 Hz HDMI, 4K vid 30 Hz

Stöd för bildskärmar En En En

Gigabit Ethernet-port — Ja —

SD-kortläsare — SD SD och Micro SD

Ljud — — 3,5 mm

Kapsling Aluminium Aluminium Aluminium

USB-C®-adaptrar

Mac
Windows 
Chrome

Mac
Windows 
Chrome
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Tillhandahåller utökning av portar för användaren som alltid är ansluten
En 4K HDMI-port ger tydliga bilder på en bildskärm eller en projektor. Två 
USB-A portar möjliggör det vanliga stödet för kringutrustning, med en 
USB-C 100 W PD-port för att hålla allt fulladdat.

Kortläsare för SD- och Micro SD-kort gör den till en perfekt följeslagare för 
bildhantering på resan. Med ett 3,5 mm ljuduttag för hörlurar och högtalare 
samt en inbyggd 10 cm USB-C kabel.

100 W
5

Gbit/s

USB-C® 7-i-1-multiport 
+ laddningsadapter 
AVC009

4K
30 Hz

Användarfall
– Fotograf
– Musiker
– Journalist 
– Videobloggare 
– Gamers

Allt-i-ett-lösning som utökar din dators USB-C port till en HDMI-port, 
2 USB-A portar, en Ethernet-port, en SD-kortläsare och en 
USB-C 100 W PD port.

Perfekt för de som har flera arbetsstationer eller vill få ett mindre stökigt skrivbord
Den har stöd för 4K-upplösningar, upp till 5 Gbit/s bandbredd 
för snabb dataöverföring och genomströmning upp till 100 W. 
Med 10 cm inbyggd USB-C kabel.

100 W
5

Gbit/s

USB-C® 6-i-1-multiport 
+ laddningsadapter 
AVC008

4K
30 Hz

Gigabit Ethernet SD-kort

LjudSD-kort

Micro SD-kort

HDMI

HDMI

USB-A
3.2 Gen 1

USB-A
3.2 Gen 1

Användarfall
– Utbildning
– Hotell- och restaurangbranschen
– Affärsresor
– Skapare av innehåll

USB-C

Sida

USB-C



Två USB-A portar för att ladda och ansluta en smartphone, en tablet, ett 
tangentbord, en USB-lagring och en mus. Den har stöd för 4K-upplösningar 
och upp till 5 Gbit/s för snabb dataöverföring.

En kompakt följeslagare på resan som snabbt utökar portarna på din enhet
Strömadapter med kontakt eller laddningskabel för upp till 100 W 
genomströmmande effekt. Med 10 cm inbyggd USB-C kabel.

USB-C®-adaptrar

Mac
Windows 
Chrome

HDMIUSB-A
3.1 Gen 1

4K
30 Hz

5
Gbit/s 100 W

Användarfall
– Student/Lärare
– Tillfälligt hemarbet
– Arbete på resande fot

USB-C® 4-i-1-multiport 
+ laddningsadapter 
AVC006

AVC006 AVC008

USB-C
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4K
60 Hz

4K
60 Hz

4K
60 Hz

Kompatibel med enheter som har en USB-C® port med stöd för video. Stöd 
för Gigabit Ethernet, USB-A 3.0, VGA och 4K HDMI, vilket gör den perfekt 
för möten, klassrum och presentationer i farten. 

Ansluter din laptop eller tablet till en videoskärm med HDMI, VGA, 
DisplayPort eller DVI med en smidig USB-C videoadapter med fyra portar. 
Kristallklara videoupplösningar stöds via en inbyggd USB-C kabel.

Fortsätt titta och behåll laddningen. Den här adaptern med fem portar har 
stöd för Gigabit Ethernet, USB-A 3.0, VGA, 4K HDMI, och dataöverföring 
samt upp till 100 W genomströmmande effekt via USB-C®, vilket gör den till 
det perfekta verktyget i möten, klassrum eller på resan.

– HDMI
– VGA
– Ethernet
– USB-A 3.0
– USB-C® (+PD)

– HDMI
– VGA
– DisplayPort
– DVI

– HDMI
– VGA
– Ethernet
– USB-A 3.0

USB-C® Videoadapter
AVC003btBK

USB-C® multimedia 
+ laddningsadapter 
(100 W)
AVC004btBK

USB-C® Multimedia-adapter
AVC005btBK

100 W

Ansluter till din laptop eller tablet via USB-C porten, vilket ger både en 
HDMI-port för video och en USB-C port för ström. Design med plug-and-
play som fungerar universellt för laptops med Mac och Windows samt 
andra enheter med USB-C.

4K
60 Hz

USB-C® till HDMI® 
+ laddningsadapter 
(60W)
AVC002btBK

60 W

Ansluter till din laptop eller tablet via USB-C porten, och ger dig både en 
VGA-port för video och en USB-C port för ström. Design med plug-and-
play som fungerar universellt för laptops med Mac och Windows samt 
andra enheter med USB-C.

1
Gb E

Den här plug and play-adaptern ger smidig åtkomst till en snabb och 
tillförlitlig nätverksanslutning och samtidigt stöd för USB-C Power Delivery 
och fungerar Mac- och Windows-laptops och andra enheter med USB-C 

1080p
60 Hz

USB-C® till VGA 
+ laddningsadapter 
(60 W) 
AVC001btBK

USB-C® till Gigabit Ethernet 
+ laddningsadapter
INC001btBK 60 W60 W



Dockor med Thunderbolt® 3

8K 
30 Hz

Mac
Windows

8K 
30 Hz

Mac
Windows

85 W
40
Gbit/s

BaksidaFramsida

Den slutgiltiga arbetsstationen med alla fördelar hos en dockningslösning med Thunderbolt 3.
Den här smarta dockan har stöd för dubbla 4K 60Hz-bildskärmar 
för en mångsidig arbetsyta, samt en mängd kringutrustning via portar 
för Thunderbolt™, DisplayPort™, USB-A, USB-C, Ethernet och ljud.

Med 85 W laddning för att strömförsörja en ansluten laptop, är den perfekt 
för en arbetsyta i en delad arbetsmiljö. Facket för SD-kort har stöd för 
UHS-II för att överföra data snabbt från vanliga SD-, SDHC- och SDXC-kort.

StrömadapterUSB-C USB-CGigabit 
Ethernet

Audio 3,5 mm DisplayPortUSB-ASD-
kortläsare

Lysdiod för detektering av laptop USB-A

Thunderbolt® 3 Dock PRO
F4U097vf
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40
Gbit/s

Se till att din laptop är laddad genom att ansluta den befintliga 
strömförsörjningen för din laptop (60 W rekommenderas) till USB-C PD-
porten på Thunderbolt-dockan, eller anslut till laptopen och ladda din 
kringutrustning via dockan.

Världens första Thunderbolt™-certifierade docka med dubbel strömförsörjning
Dockan ger med sina små mått flexibiliteten för ett utökad skrivbord, 
med en överföringshastighet på 40 Gbit/s, stöd för dubbla 4K 60 
Hz-bildskärmar och flera portar för kringutrustning. Inbyggd 15 cm 
Thunderbolt 3 kabel.

Thunderbolt® 3 Dock CORE
F4U110bt

Höger Baksida Vänster

Gigabit Ethernet Ljud 3,5 mmHDMIDisplayPort USB-AUSB-C

60 W

F4U110 F4U097



Jämförelse med Thunderbolt™ 3

8K 
30 Hz

Mac
Windows60 W

40
Gbit/s

USB-A Gigabit Ethernet
Ljud 

3,5 mm USB-A StrömadapterUSB-C DisplayPort

Thunderbolt 3 Dock Plus erbjuder universell kompatibilitet med 
alla fördelar och smidighet hos tekniken Thunderbolt 3 för både 
Mac- och Windows-laptops.

En omedelbar arbetsstation. Snabb, ultra-HD, kraftfull och mångsidig.
Med en överföringshastighet på 40 Gbit/s, 60 W effekt för att ladda 
din anslutna laptop, dubbla 4K 60 Hz-bildskärmar och flera portar för 
kringutrustning, kan du enkelt skapa en högeffektiv, omedelbar arbetsstation.

BaksidaFramsida

Thunderbolt® 3 Dock PLUS
F4U109vf

Artikelnummer F4U110bt F4U109vf F4U097vf

Maximal hastighet 40 Gbit/sek 40 Gbit/sek 40 Gbit/sek

OS-kompatibilitet macOS och Windows macOS och Windows macOS och Windows

Kompatibel med USB-C Värd — Ja Ja

USB-C-portar 1 x USB-C PD-port 1 x TB3, 2 x USB-C 3.1 2 x TB3, 1 x USB-C 3.1

USB-A-portar 1 x USB 3.2, 1 x USB 2.0 3 x USB 3.1 4 x USB 3.0, 1 x USB 3.1

Videoportar 4K vid 60 Hz: 1 x HDMI, 1 x DP 
8K vid 30 Hz: En

4K vid 60: 2 x DP
8K vid 30: En

4K vid 60: 1 x DP, 1 x TB3
8K vid 30: En

Ethernet 1 x Gigabit 1 x Gigabit 1 x Gigabit

Ljud 3,5 mm in/ut 3,5 mm in/ut 3,5 mm in/ut

SD-kortläsare — — UHS-II

Strömadapter — 125 W 170 W

Power Delivery Genomströmning upp till 60 W Upp till 60 W Upp till 60 W
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USB-C

F4U109



TA BILDER OCH RITA PROJICERA OCH PRESENTERA

Belkin Tablet Stage är en fristående hårdvarulösning som låter dig förbereda 
och genomföra lektioner från samma mobila enhet. Du kan göra interaktiva 
presentationer, ta med dig klassen på en resa eller utbilda hemifrån. Med 
hjälp av kameran i din tablet, fångar den kostnadsfria appen Belkin Stage™* 
bilder och realtidsvideo och projicerar dessa på skärmen på din tablet.

Med Tablet Stage kan du enkelt och snabbt ansluta din tablet till en 
projektor, skärm eller HDTV. Placera bara en bok, kalkylblad eller något 
annat föremål på Stage för att ställa iordning din presentation. 

Den kostnadsfria appen Belkin Stage Pro—en interaktiv app som agerar 
som en whiteboard och dokumentkamera—gör det enkelt att ta bilder eller 
realtidsvideo på din tablet, göra överlägg med text och etiketter, markera 
viktiga punkter i presentationen, och dela ditt innehåll i realtid AirPlay eller en 
kabelanslutning.

Tablet Stage™

EDC001

Förvandla din tablet till ett interaktivt presentationsverktyg

* Den kostnadsfria appen Belkin Stage™ finns i App Store

Komplettera ditt klassrum med tablet-lösningar som tar dina enheter bortom deras avsedda 
användning, för att förbättra presentatior.

Lösningar för presentation med tablets
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Den bärbara Belkin Portable Tablet Stage™ är utformad för att förbättra 
din tabletupplevelse. Det här lätta, tåliga stativet, som är perfekt för 
presentation, läsning eller inspelning av video, viks ihop och blir platt så att 
du enkelt kan ta det med dig.

Det har en justerbar plattform som låter dig placera din mobila enhet 
i perfekt vinkel för inspelning av video eller för att ta bilder på objekt, 
textböcker eller dokument.

Tablet Stage kan vridas 90 grader i antingen liggande eller stående riktning 
för att snabbt och enkelt byta riktning på presentationen.
Justerbara flikar håller en mängd moderna tablets 
säkert på plats över presentationsområdet.

Portable Tablet Stage™

B2B118

* Den kostnadsfria appen Belkin Stage™ finns i App Store
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Kompatibilitet

Kompatibel med fodral och utformad för att passa de flersta moderna 
tablets, inklusive:

• iPad mini 4, iPad 2018 och iPad 2017
• iPad Pro (9,7 tum, 10,5 tum, 11 tum och 12,9 tum)
• Surface Go, Surface Pro X, Surface Pro 2017
• Galaxy Tab S4, Galaxy Tab S6 Light — och mer ...

Fungerar med de flesta 7 till 11 tums tablets
(och upp till 12,9 tum för vissa iPad-modeller)

Användarfall:

•  Interaktiva presentationer av fysiskt utbildningsmaterial med en 
projektor i klassrummet.

•  Interaktiv presentation av fysiskt utbildningsmaterial online för 
distansutbildning.

• Interaktiv presentation på resande fot av fysiskt utbildningsmaterial "på 
fältet", via projektor i klassrummet eller online*.

* Kräver att din tablet har en mobil bredbandsanslutning.



Med högkvalitativt ljud, överlägsen bekvämlighet, enastående tålighet och 
funktioner som brusisolering, är hörlurarna Belkin SOUNDFORM™ perfekta 
för enkla, handsfree-samtal. 

Vinklade drivelement med 3 olika storlekar på öronsnäcka minskar 
påfrestningen på örat och ger en perfekt passform för bekvämlighet hela 
dagen. Den platta, lätta designen gör att kabeln inte trasslar sig i fickan 
eller i väskan.

SOUNDFORM™ Audio

SOUNDFORM™ Lightning-hörlurar
G3H0001btWHT
G3H0001btBLK

SOUNDFORM™ USB-C®-hörlurar
G3H0002btWHT
G3H0002btBLK

SOUNDFORM™ MINI
Utanpåliggande hörlurar
AUD002
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Mer lektid, mer utbildning

SVART BLÅ ROSA

Med högkvalitativt ljud, överlägsen komfort och passform och enastående tålighet, ger hörlurarna 
SOUNDFORM™ ett överlägset ljud utan störningar – så att du helt kan fokusera på onlineutbildningar, 
bli transporterad till en annan värld i en ljudbok eller försvinna in i musikens värld.

De här förstklassiga utanpåliggande hörlurarna har utformats med barn i 
åtanke, för att fungera med populära distansutbildningsenheter och appar, 
och inkluderar en valfri kabelanslutning.

Perfekt storlek för barn och en volymbegränsning på 85 dB skyddar de 
unga öronen. En batteritid på upp till 30 timmar innebär ±1 laddning i 
veckan, och tålighetstestning i upp till två år håller dem skyddade från spill 
och olyckor.

30 tim.
 85 dB
volymbe-
gränsning



Avnjut din musik, podcastar och telefonsamtal med högkvalitativt ljud. 
En fullständig tätning gör att öronsnäckorna sitter ordentligt i dina öron 
samtidigt som de ger ett kvalitetsljud. Enkla touchkontroller plus en 
mikrofon i respektive öronsnäcka gör det smidigt att ringa och lyssna 
i farten. Med upp till 5 timmars speltid per laddning, plus ytterligare 
19 timmar i laddningsfodralet. IPX5-klassning innebär att de tål 
workout och väder.

SOUNDFORM™ Freedom
True Wireless-hörlurar
AUC002glBK

SOUNDFORM™ Move Plus
True Wireless-hörlurar
PAC002btBK-GR

Svett- och stänktåliga
IPX5-klassificerade material

Intuitiva touchkontroller
Respektive trådlös Bluetooth-öronsnäcka reagerar 
på touchkontrollerna på egen hand.

Avancerad aptX-teknik från Qualcomm® och dubbla mikrofoner garanterar 
en otroligt tydlig ljud- och samtalskvalitet. Upp till 8 timmars oavbruten 
speltid, plus ytterligare 28 timmar med laddningsfodralet Specialbyggda 
drivelement aktiverar en djup bas men bibehåller ett tydligt mellanregister 
och en klar diskant. Som en av de första tillbehören från tredje part som 
fungerar med Apples Hitta-nätverk så kan du spåra och lokalisera fodralet 
med hjälp av Apples Hitta-app.
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Kvalitetsljud, bekvämlighet hela dagen och laddning i fodralet

24 tim. 36 tim.

Överlägsen ljudprestanda, bekvämlighet hela dagen, laddning i 
fodralet och avancerad reducering av omgivningsljud

PAC002bBK

– Flexibelt mono-läge som är perfekt 
för användning i bara ett öra

– Trådlöst laddningsbart fodral

– Flexibelt mono-läge 
som är perfekt för 
användning i bara ett öra

– Trådlöst laddningsbart fodral

Inkluderar öronsnäckor i 
silikon i tre storlekar

Inkluderar öronsnäckor i 
silikon i tre storlekar

Fungerar med
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Multiport till HDMI® digital 
ljud-/bildadapter

B2B166B2B169

Multiport-adaptrar för ljud och bild

4K
60 Hz

4K
60 Hz

Den här lösningen med bara en kabal eliminerar behovet av flera kablar.
B2B169 (vänster) har Mini DisplayPort, USB-C® och HDMI, med stöd för 
ljud och Ultra HD 4K. B2B166 (höger) lägger även till VGA.

Den slutgiltiga lösningen med bara en kabel Med plug and play, kan dessa adaptrar ansluta nästan vilken laptop som 
helst till projektorn eller bildskärmen i ditt klassrum via HDMI. Magnetiska 
kontakter gör att din konfiguration blir snygg och organiserad. USB-A 
kablar strömförsörjer adaptern.

B2B169

Kabla för ljud och bild USB-C®-kablar
Beskrivning Artikelnummer
USB-C till USB-A kabel 0,15/1/2 eller 3 m (hane/hane) CAB001

USB-C till USB-C kabel 1 eller 2 m (hane/hane) CAB003

USB-C till USB-A kabel 1 m (hane/hane) F2CU029

USB-C till USB-C kabel Passiv 100 W 1 m (hane/hane) F2CU052

Thunderbolt 3 USB-C till USB-C Passiv 100 W 0,8 m (hane/hane) F2CD084

Thunderbolt 3 USB-C till USB-C kabel Aktiv 100 W 2 m (hane/hane) F2CD085

USB-C till Lightning-kabel 1 m (hane/hane) CAA003

USB-A till Lightning-kabel 0,15/1/ 2 eller 3 m (hane/hane) CAA001

USB-C® (3.0) till USB-A adapter 0,1 m (hane/hona) F2CU036

USB-C till 3,5 mm ljudkabel 0,9 eller 1,8 m (hane/hane) F7U079

Micro-USB till USB-A kabel 1 m (hane/hane) CAB005

Beskrivning Artikelnummer
USB-C till 3,5 mm ljudkabel 0,9 eller 1,8 m (hane/hane) F7U079

HDMI till HDMI-kabel 1,2, 1,8 eller 9 m (hane/hane) F8V3311b

HDMI till HDMI Premium-kabel 2 m (hane/hane) AV10168

HDMI till HDMI 2.1-kabel 2 m (hane/hane) AV10175bt2M-BLK

USB-C till DisplayPort-kabel 1,8 m (hane/hane) B2B103

DisplayPort till DisplayPort-kabel 1.8 m (hane/hane) F2CD000b06-E

DisplayPort till HDMI-kabel 1,8 m (hane/hane) F2CD001b06-E

Mini DisplayPort till HDMI-kabel 1,8 eller 3,6 m (hane/hane) F2CD080



Ljud Micro USB
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Beskrivning Artikelnummer Från Till Funktioner
USB-C® hubb med 4 portar F4U090btBLK USB-C® (hane) 2 x USB-C® (hona)

2 x USB-A (hona)
2 USB-C portar för att ansluta nya enheter, 
2 USB-A portar för att ansluta äldre enheter. Upp till 5 Gbit/s.

USB-A hubb med 4 portar F5U404cwBLK USB-A (hona) 4 x USB-A (hona) 4 portar för att ansluta äldre USB-enheter.
Upp till 480 Mbit/s

USB-A hubb med 7 portar F5U701cwBLK USB-A (hona) 7 x USB-A (hona) 7 portar för att ansluta äldre USB-enheter.
Upp till 480 Mbit/s

HDMI® till VGA AV10170bt HDMI (hane) VGA (hona) 1080p
Med 3,5 mm ljudport för ljud och Micro-USB port för att 
strömförsörja adaptern vid användning med Apple TV 
4:e Gen. (kabel medföljer inte).

Mini DisplayPort™ till HDMI® F2CD079bt Mini DisplayPort (hane) HDMI® (F) 4K x 2k (3840 x 2160) vid 30 Hz + ljud

Mini DisplayPort™ till VGA F2CD028 Mini DisplayPort (hane) VGA (hona) 1080p

Mini DisplayPort™ till DVI-I F2CD029 Mini DisplayPort (hane) DVI-I (hona) 1080p

USB3 till Gigabit Ethernet B2B048 USB-A 3.0 (hane) Gigabit Ethernet (hona) Upp till 1 Gbit/s, Plug and play, ingen programvara krävs

Lightning till Ethernet+Lightning B2B165bt Lightning (hane) Ethernet (hona)
Lightning (hane)

Upp till 480 Mbit/s, fungerar med Power over Ethernet (PoE)
Lightning upp till 12 W effektgenomströmning, 
MFi-certifierad

Äldre adaptrar

4K
30 Hz

1080p

F2CD028

AV10170bt

F2CD029 B2B165bt

F4U090btBLK F5U404cwBLK F5U701cwBLK

F2CD079bt

1
Gb E

7
Port

480
Mbit/s

4
Port

480
Mbit/s

4
Port

5
Gbit/s

480
Mb E

12 O

B2B048

1080p 1080p



Laddning och ström
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När dina enheter får avbrott eller stannar upp, så sker detsamma med din klass. Belkins lösningar 
för laddning och överspänningsskydd ser till att ditt klassrum (och mötesrumn) fungerar smidigt.

Store and Charge Go 
med bärbar brickor
B2B140
B2B160

Store and Charge Go 
med fasta fack
B2B141
B2B161

Store and Charge Go — Alla enheter är välkomna

FÖR SKRIVBORD VÄGGMONTERAD

Store and Charge Go är den perfekta, säkra och bekväma lösningen 
för att förvara och ladda flera enheter. En basenhet förvarar upp till tio 
enheter och den kan monteras på ett skrivbord eller en väggyta för att 
spara utrymme. De inkluderade brickorna eller fasta facken kan placeras 
framåtriktade eller åt sidan.

Store and Charge Go kan ladda upp till 10 enheter samtidigt, med alla 
laddningskablar snyggt förvarade i basenheten, och erbjuder en universell 
förvaringslösning för Chromebook™-datorer, laptops, tablets och mer.

Store and Charge Go med bärbara brickor Artikelnummer
Inbyggd grendosa med 10 uttag för laddare B2B140

Inbyggd laddare med 10 USB-A portar B2B160

Store and Charge Go med fasta fack Artikelnummer
Inbyggd grendosa med 10 uttag för laddare B2B141

Inbyggd laddare med 10 USB-A portar B2B161
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Tillförlitlig laddning med flera portar 
En extern strömförsörjning på 120 W garanterar att upp till 2,4 A levereras 
till respektive port. Detta ger optimal laddning för respektive ansluten 
enhet med konstanta laddningstider, oavsett antalet och storleken på de 
anslutna enheterna.

10 portar ger laddning till en kombination av smartphones, tablets och 
andra mobila enheter. Intelligent strömfördelning känner av den effekt 
som krävs för att ladda respektive enhet snabbt och säkert, även när alla 
tio portar används. 

2,4 A

ROCKSTAR™ USB-A 
laddningsstation med 10 portar 
B2B139

 Varje port

63 W

GaN: Hög effekt och snabb laddning i en mindre storlek.
Ladda en laptop eller tablet med upp till 45 W och en smartphone med upp 
till 18 W - eller en laptop med upp till 60 W. GaN-teknik ger svalare drift, 
högre effekter och mindre storlek. Har stöd för de flesta USB-C enheter 
inklusive Mac.

BOOST↑CHARGE™ USB-C® Dubbel 
GaN-väggladdare, (63 W)

WCH003vfWH

WCH003myWH

PowerbanksKabelanslutna laddare
Beskrivning Artikelnummer
USB-C PD powerbank 10 000 mAH, 18 W PD BPB001

USB-C PD powerbank 20 000 mAH
30 W USB-C + 12 W USB-A

BPB002

USB-C PD multiport-powerbank 20 000 mAH
1 x 15 W eller 2 x 7,5 W USB-A

BPB003

USB-C PD multiport powerbank 10 000 mAH
1 x 15 W USB-C eller 2 x 7,5 W USB-A

BPB011

20 000
mAh

En högeffektiv powerbank som utformats för enheter med USB-C
Den medföljande USB-C kabeln stöder USB Power Delivery 2.0, 30 W för 
att snabbt ladda din USB-C enhet och återladda din powerbank. En extra 
USB-A port ger snabbare laddning för äldre enheter. 

BOOST↑CHARGE™

USB-C® 20K powerbank 
+ USB-C® kabel
F7U063 / BPB002

– 1 x 12 W USB-A
– 1 x 30 W USB-PD 2.0 ingång
– 1 x USB-PD 2.0 30 W utgång
– Lysdiodindikeringar för laddning

– Monteringsfack
– Halkfria fötter

Kabelanslutna laddare: för brittisk kontakt, lägg till myWH som artikelnummer, 
för EU-kontakt, lägg till vfWH som artiklenummer.

Beskrivning Artikelnummer
108 W fyrdubbel USB-C/USB-A GaN 
-väggladdare + 2 m strömsladd

USB-C: 1 x 60 W, 1 x 28 W
USB-A: 2 x 10 W

WCH010

63 W PD Dual USB-C GaN-väggladdare USB-C: 1 x 63 W, eller  
1 x 45 W + 1 x 18 W

WCH003

24 W dubbel USB-A väggladdare 2 x 12 W WCB002

24 W Dubbel USB-A väggladdare + USB-A till USB-C kabel, 1 m WCE001

24 W dubbel USB-A väggladdare + USB-A till micro-USB kabel, 1 m WCE002

24 W dubbel USB-A väggladdare + Lightning till USB-A kabel, 1 m WCD001

25 W PD 3.0 PPS USB-C väggladdare optimerad för Samsung och iPhone WCA004

37 W PD 3.0 PPS USB-C väggladdare 
optimerad för Samsung och iPhone 

USB-C: 1 x 37 W eller 
USB-C: 1 x 25 W + USB-A: 1 x 12 W

WCB007

30 W



Artikel # Överspänningsskydd Skydd USB-laddning Garanti*

BSV102 Kub med 1 uttag upp till 306 Joule — 15 000 €

BSV103 Kub med 1 uttag och 2 USB upp till 306 Joule 12 W/2,4 A kombinerat 15 000 €

BSV400 Grendosa med 4 uttag Upp till 525 Joule — 25 000 €

BSV401 Grendosa med 4 uttag och 2 USB Upp till 525 Joule 12 W/2,4 A kombinerat 25 000 €

BSV603 Grendosa med 6 uttag Upp till 650 Joule — 35 000 €

BSV604 Grendosa med 6 uttag och 2 USB Upp till 650 Joule 12 W/2,4 A kombinerat 35 000 €

BSV804 Grendosa med 8 uttag och 2 USB Upp till 900 Joule 12 W/2,4 A kombinerat 75 000 €

Överspännings-
skydd

Laddning och ström

Snabb trådlös laddning med 10 W för mobila enheter med Qi. 
Inkluderar väggladdare Quick Charge 3.0 och kabel.

Utformat för alla riktningar. 

Snabb trådlös laddning med 10 W för mobila enheter med Qi. 
Inkluderar väggladdare Quick Charge 3.0 och kabel.

Skydda elektronisk 
utbildningsutrustning från farliga 
överspänningar och strömtoppar. 

Våra överspänningsskydd har en 
garanti för ansluten utrustning. 
Om din enhet blir skadad av en 
elektrisk laddning när den är korrekt 
ansluten till överspänningsskyddet, 
kommer Belkin att reparera eller 
ersätta den upp till ett värde av 
75 000 €/60 000 £.

BOOST↑CHARGE™

Trådlös laddningsplatta 
10 W
WIA001

BOOST↑CHARGE™

Trådlöst laddningsställ 
10 W
WIB001

Branschledande trådlös laddningsteknik, samt bekvämligheten med att ladda 
två Qi-enheter samtidigt.

BOOST↑CHARGE™

Dubbla trådlösa laddningsplattor 
10 W
WIZ002

Artikelnummersuffix för landsspecifika kontakter:
— Kontakt för Storbritannien   suffix af
— Kontakt för Frankrike   suffix ca
— Kontakt för Tyskland/Nederländerna   suffix vf

* för ansluten utrustning upp till

(exempel: BSV102af)

u t b i l d n i n g

För ytterligare produkinformation, prissättning 
eller allmän information, kontakta:

Kontaktperson

Besök: belkin.com för mer information

#211676


	Phone Number 7: Phone number
	Phone Number 8: Email
	Name 7: Your Name, Job Description


