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De connectiviteit van de toekomst is gearriveerd.
Guide to Smarter Workspace Technology: USB-C
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OPLOSSINGEN VOOR EEN 
SLIMMERE WERKOMGEVING

USB-C  
Connectiviteit is veranderd

U hebt misschien gehoord van USB-C, USB type C of nog enkele 

andere varianten, maar deze benamingen staan allemaal voor 

hetzelfde concept.

We zijn al begonnen om producten voor USB-C-poorten aan te 

bieden en het aanbod zal de komende tijd alleen maar toenemen. 

Het is nu nog niet de standaard in connectiviteit maar hier zal snel 

verandering in komen.

Met slechts één kabel biedt USB-C een reeks aan mogelijkheden.

U kunt de kabel gebruiken om een apparaat op te laden, met hoge 

snelheid gegevens over te dragen, foto’s en muziek te synchron-

iseren, en zelfs voor de uitvoer van 4K-video of audio.

Verandering hoeft niet lastig te zijn.

Met Kensington wordt het een stuk makkelijker om nieuwe tech-

nologie te omarmen.

USB - A

USB - C
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USB-C
De pluspunten van USB-C

Voeding, opladen en synchroniseren met slechts één 

kabel.

Is dit te mooi om waar te zien?  Nee. U kunt echt een enkele 

USB-kabel gebruiken om uw laptop aan te sluiten en van voeding 

te voorzien. En dit allemaal dankzij USB-C.  

SLIM  
Ondersteunt overdrachtssnelheden tot 10 Gbps. Dat is 2 keer 

sneller dan USB 3.0 en 20 keer keer sneller dan USB 2.0) USB-C is 

omkeerbaar, er is dus geen boven- en onderzijde en het is onmo-

gelijk de boel verkeerd aan te sluiten.

VEILIG 
Ondersteunt vermogens tot 100W, dus u kunt laptops, printers, 

vaste schijven en monitoren opladen, evenals tablets en smart-

phones.

2,4 mm hoog Universele  

oriëntatie

1 kabel voor 

 voeding,  

synchroniseren  

en opladen 

SIMPEL 
U gebruikt maar één kabel waardoor de kabels minder snel in de 

war raken. Met deze enkele kabel kunt u een apparaat opladen, 

met hoge snelheid gegevens overdragen, foto’s en muziek synchro-

niseren, en 4K-video in Ultra HD afspelen.

.
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USB-C
Connectiviteit

De komst van USB-C valt samen met de Europese wetgeving die 

voorschrijft dat er vanaf 2017 een standaard moet zijn op het 

gebied van het opladen van consumentenelektronica en markeert 

een overgang op het gebied van poorten en aansluitingen op ap-

paraten.  Zelfs laptopfabrikanten zullen USB-C standaard gaan ge-

bruiken voor het docken, aansluiten en opladen van hun laptops. 

Zelfs laptopfabrikanten zullen USB-C standaard gaan gebruiken 

voor het docken, aansluiten en opladen van hun laptops. 

Het aansluiten van uw laptop op een dockingstation van een bep-

aalde fabrikant zal tot het verleden behoren.  

Dankzij de ondersteuning van grote bedrijven zoals Apple, HP, Mi-

crosoft, Intel en andere leden van het USB Implementer’s Forum, is 

de keuze voor een standaardaansluiting in de IT-branche gevallen 

op USB-C.
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USB-C
Gemak

Voeding, opladen en synchroniseren met slechts één kabel.  Is dit te mooi om waar te 

zien?  Nee. U kunt echt een enkele USB-kabel gebruiken om uw laptop aan te sluiten en 

van voeding te voorzien. En dit allemaal dankzij USB-C.   

Dankzij USB-C worden voeding en video- en gegevensoverdracht verenigd in één poort van 

slechts 2,4 mm hoog.

Bekijk de ontwikkeling van USB-poorten:

USB - B

10.4 mm

DisplayPort

4.7 mm

USB - A

4.5 mm

Power

4.0 mm

Micro USB

1.8mm

USB - C

2.4 mm

Gegevensover-

dracht

Hoog vermogen

Omkeerbaar

Laag vermogen



6

   PRODUKTIVITEIT

OPLOSSINGEN VOOR EEN 
SLIMMERE WERKOMGEVING

USB-C
Let op

USB-C komt in verschillende uitvoeringen en hoewel de branche 

erg haar best doet de verschillen te specificeren, hebben onze 

engineers alvast gekeken wat u moet weten voordat u een USB-C-

kabel of -adapter aanschaft.

Het is mogelijk dat uw USB-C-poort momenteel niet is geconfig-

ureerd voor het ondersteunen van voeding.  Sterker nog, dit geldt 

voor de meeste apparaten. 

Er zijn vijf verschillende USB-voedingsprofielen, en ieder prof-

iel levert een verschillend vermogen.  Het profiel dat voor uw 

USB-C-apparaat is vereist en toegestaan is afhankelijk van het 

apparaat dat u gebruikt.  Dit is geen instelling die gewijzigd kan 

worden.

Afhankelijk van de vermogensvereisten van uw apparaat, zal een 

van de vijf volgende USB-C-profielen worden gebruikt.

10W 18W 36W

60W 100W

Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3

Profiel 4 Profiel 5
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USB-C
Apparaten

Van de hieronder genoemde USB-C-apparaten, ondersteunen de ChromeBook Pixel en MacBooks het opladen via de USB-C-poort.  

Via USB-C-poorten kan ook voeding worden overgedragen.  

 

Aangezien de voedingseisen van een Chromebook Pixel 60W zijn, geleverd bij 20V/3A, dicteert het moederbord van dit apparaat dat 

profiel 4 van toepassing is.

Nokia N1 2015 MacBook ChromeBook Pixel Letv S1 Pro

Apparaten

Gegevenssnelheid
480 Mbps 
(USB 2.0)

5 Gbps
(USB 3.1, Gen 1)

5 Gbps
(USB 3.1, Gen 1)

5 Gbps
(USB 3.0)

Vermogen
5V, 2A  
(10W)

14.5V, 2A  
(29W)

20V, 3A 
(Profile 4, 60W)

5V, 2A  
(10W)

Video Alternate Mode Alternate Mode (4K) Alternate Mode (4K) Alternate Mode
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Kensington USB-C-oplossingen

CA1000 USB-C naar USB-A-adapter - K33992WW

• USB 3.1 Gen 1 technologie voor supersnelle gegevensoverdracht en syn 
 chronisatie tot wel 5 Gbps, 10x sneller dan USB 2.0
• Afhankelijk van de host, tot wel 3AMPs voor het opladen van een smart 
 phone of tablet
• Compatibel met Windows® 10, 8.1, Mac® OS X 10.10 en Chrome OS 4

CH1000 USB-C 4-Port Hub - K33995WW

• Hub biedt 3 USB-A-poorten en 1 USB-C-poort voor eenvoudige uitbreiding
• USB 3.1 Gen 1 technologie voor supersnelle gegevensoverdracht en syn 
 chronisatie tot wel 5 Gbps, 10x sneller dan USB 2.0
• Compatibel met Windows® 10, 8.1, Mac® OS X 10.10 en Chrome OS 4

Neem contact met ons op:
Kensingtonpartner.com/connectiviteit

Wat is USB-C?

USB Implementers’ Forum (USB-IF) is een non-profitorganisatie die het gebruik van Universal Serial Bus promoot en 
ondersteunt. De voornaamste activiteiten bestaan uit de promotie en marketing van USB, draadloos USB, USB On-The-Go 
en het onderhouden van de specificaties en het opstellen van een conformiteitsprogramma.
De organisatie is opgericht in 1995 door een groep bedrijven die USB hebben ontwikkeld. Enkele opmerkelijke leden zijn 
onder andere: Apple Inc., Hewlett-Packard, NEC, Microsoft, Intel, en Agere Systems.
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+31 (0)6 5133 5077

Yves.Neige@
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+32 (0)476 695730


