
Citrix 3013936-E2 compatibel QSFP module - 40GBASE-SR4 glasvezel optische 
transceiver - 100 m (3013936-E2-ST)

Productcode: 3013936-E2-ST

De 3013936-E2-ST is een Citrix 3013936-E2 compatibel glasvezel QSFP transceiver module die 
ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Citrix® switches en routers.Dit product 
levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 40GBASE-SR4 conform 
netwerken, op een maximale afstand van 100 m.

Technische specificaties:

• Golflengte: 850nm

• Maximale data overdrachtssnelheid: 40 Gbps

• Type: multimode

• Verbindingstype: MPO connector

• Maximale overdrachtsafstand: 100 m

• MTBF: 244,610,582 uren

• Stroomverbruik: < 0,7 W

• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze QSFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos 
kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange 
technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Citrix 3013936-E2



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

Toepassingen

Eigenschappen

• 100% Citrix 455883-B21 COMPATIBEL: Ontworpen, geprogrammeerd en getest voor gebruik met 
compatibele Citrix switches en routers voor betrouwbare 40 GbE connectiviteit

• TECHNISCHE SPECIFICATIES: 40GBASE-SR4 | 40 Gbps | multi-mode | MPO connector | 850 nm | 
Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | afstanden tot 100 m

• GETEST VOOR OEM HOST COMPATIBILITEIT: Hot-swappable in Citrix routers en switches; DDM 
ondersteuning meldt de status van de transceiver aan de meeste SNMP netwerkbeheerprogramma's

• WERKT MET MSA-CONFORME SWITCHES: Werkt ook met switch modellen waaronder Ubiquiti, 
D-Link, Netgear, Supermicro en TP-Link die niet-gecodeerde modules ondersteunen

• LEVENSLANGE GARANTIE: levenslange garantie op de module zelf - niet op uw switch. Onze 
modules zullen uw OEM garantie echter niet doen vervallen en worden 24/5 ondersteund door onze 
Tech Adviseurs

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Compatible Brand Citrix

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

40,00 Gbps

Max. 
overdrachtsafstand

100 m (328 ft)

Glasvezeltype Multi-Mode

Golflengte 850nm



Compatibele netwerken 40 Gbps

MTBF 244.610.582 uur

Vermogensopname < 0.7W

Fysieke 
eigenschappen

Lengte product 4.8 in [12.2 cm]

Breedte product 0.7 in [1.8 cm]

Hoogte product 0.4 in [1.1 cm]

Gewicht product 1.4 oz [40.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 7.3 in [18.5 cm]

Package Width 5.1 in [13.0 cm]

Package Height 1.8 in [4.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.6 oz [129.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - QSFP+ transceiver

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


