


Met M/Connect 2 zijn alle kabels  
op het tafelblad verdwenen

MAAK KENNIS MET  M/Connect 2, een innovatief USB docking station met oplaadfunctie voor USB-C 

en Thunderbolt laptops en die tegelijktijdig compatibel is met USB 3.0 laptops. Een universele oplossing 

voor de transitie van USB 3.0. naar de USB 3.1 standaard. M/Connect 2 is geïntegreerd in de voet van de 

monitorarmen van Humanscale of losstaand docking station zonder gebruik van een monitorarm.

M/Connect 2 is gebaseerd op vernieuwende technologie waarbij het dock uit twee delen bestaat. Alle kabels 

worden onder het tafelblad met elkaar worden verbonden, zodat ze op de werkplek verdwenen zijn. En een 

simpele hub op het werkblad zorgt voor directe toegang tot data-, audio- en oplaadpunten.

M/Connect 2 biedt eenvoudig toegang tot data- en oplaadpunten, elimineert kabelspaghetti en zorgt voor 

meer werkruimte. Tegelijkertijd is het beeldscherm eenvoudig te verstellen in een ergonomisch verantwoorde 

positie. Een opgeruimde en veilige werkplek biedt comfort, verbetert het welzijn en draagt bij aan een  

hogere productiviteit.
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KENMERKEN 
  Laadt USB-C laptops op maar is ook compatibel met  

USB 3.0 laptops

  Ook geschikt voor Thunderbolt laptops; M/Connect 2 is een 

universele oplossing voor de transitie van USB 3.0. naar de 

USB 3.1 standaard.

  Ondersteunt 4k video resolutie op twee beeldschermen of 5k 

op één beeldscherm

  (7) USB poorten voor data en opladen, inclusief (2) 2.4A 

type-A voor snel laden en (1) 3A type-C snel oplaadpunt 

  (1) USB type-C laadpunt en (1) type-A snel oplaadpunt staan 

op zichzelf en zijn vanuit veiligheidsoverwegingen niet met de 

laptop verbonden

  Geïntegreerde kabelmanagement via de monitorarm 

  Leverbaar ook als losstaand docking station (zonder monitorarm)

  Een gecombineerde hoofdtelefoon/microfoon poort zorgt voor 

een eenvoudige aansluiting van een headsets of luidspreker

  Te combineren met alle Humanscale monitorarmen

  Kensington slot beschikbaar voor zowel de hub als het dock  

voor diefstalbeveiliging

  3 jaar garantie

Ook leverbaar ook als 
losstaand docking station 
(zonder monitorarm)
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Al ruim 35 jaar bied Humanscale oplossingen om het werken met computers te veraangenamen. Onze producten 

zijn zo ontworpen dat ze van een standaard werkplek een effectieve werkomgeving maken waarin moderne 

technologie volledig is geïntegreerd. In M/Connect 2 zit al onze expertise en ervaring van een USB-dock. Ons 

gebruikersvriendelijke ontwerp, waarbij het dock uit twee delen bestaat (en is te gebruiken met of zonder 

monitorarm), elimineert kabelspaghetti en zorgt voor meer werkruimte.

HET IDEE ACHTER HET ONTWERP

Zonder M/Connect 2

Met M/Connect 2



PRODUCT SPECIFICATIES

Basis Hub USB poorten USB-C compleet met PD laadt 60W  
Support PD2.0 versie 1.2

USB poorten – data en laden 2 x USB-A 3.1 (5V, 0,9A max)

USB poorten – alleen laden, geen data
USB-C (5V, 3.0A max)
USB-A (5V, 2.4A max)

Microfoon/Hoofdtelefoon
3.5mm combinatie jack 
met auto-switch type Apple / Samsung versus type Nokia

Dock

Zonder HDCP mogelijkheid
5k
5120x2880 p60

4k
3840x2160 p60
4096x2160 p60

2k
2560x1600 p60
2560x1440 p60

1k
FHD

Video 1 output
DP++ (Dual modus DP1.2) Ondersteunt  

(1) 5K monitorVideo 2 output
DP++ (Dual modus DP1.2)

Netwerk
Gigabit Ethernet
Overdrachtsnelheid 10Mbit / 100Mbit / 1Gbit

USB poorten
2x USB-A 3.1 (5V, 0.9A max)
1x USB-A 3.1 with charging (5V, 2.4A)

M/Connect

Totaal aantal USB poorten (7)

4x USB-A 3.1 (5V,0.9A max) Data/Laadpoorten 
1x USB-A 2.0 (5V, 0.5A max) Data/Laadpoorten 
1x USB-C (5V, 3.0A max) Laadpoort
1x USB-A (5V, 2.4A max) Laadpoort

Besturingssysteem
Windows 7/7Pro (32bit/64bit),
Windows 8.1/8.1Pro (32bit/64bit),
Windows 10 (32bit/64bit),
Apple OS X Version 10.8.3 en hoger
(Mountain Lion v10.8, Mavericks v10.9, Yosemite v10.10, El Capitan v10.11(ver2.5), Sierra mac OS10.12(ver2.6) )

Milieu informatie Temperatuur – tijdens bedrijf 0°C tot 40°C

Temperatuur – buiten bedrijf -20°C tot 60°C

Relatieve vochtigheid – tijdens bedrijf 10% tot 80% (zonder condensatie 5 tot 35°C)

Relatieve vochtigheid – buiten bedrijf 5% tot 90% (zonder condensatie -20 tot 60°C)

Hoogte – tijdens bedrijf Zeeniveau tot 5000m

Hoogte – buiten bedrijf 5000m

Ontworpen volgens RoHS en WEEE richtlijnen

Afmetingen Hub 150mm (b) x 150mm (d) x 22.5mm (h)

Dock 191mm (b) x 90mm (d) x 23mm (h)

Gewicht 2.1 kg (dock en hub)

AC Adapter Input Voltage 90 – 264V (47-63Hz)

Output Voltage 20V (+/- 5%), 7.5A, 150W

Rendement Voldoet aan US DoE VI

Bijgesloten 
Accessoires 1x USB-C complete kabel van 1m lengte incl. een USB-C naar USB-A adapter
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