60cm Interne USB Moederbord naar Parallel Adapter
Productcode: ICUSB1284INT

Met de ICUSB1284INT interne USB Moederbord naar Parallel Adapter kunt u een parallelle poort
toevoegen aan elk standaard of low-profile desktopsysteem uitgerust met een beschikbare
USB-moederbordaansluiting voor overdrachtsnelheden tot 1,5 Mbit/s.In tegenstelling tot standaard
USB-naar-parallell-kabels, is deze kabel ontworpen voor gebruik in de computerbehuizing, een
opgeruimde, volledig interne oplossing waarvoor geen extra adapter nodig is.Deze compacte en
eenvoudige USB-adapter biedt een kosteneffectieve oplossing die de compatibiliteitskloof overbrugt
tussen moderne computers en oudere parallelle randapparatuur.Met 2-jaar garantie en gratis
levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Voeg snel een parallelle poort toe aan uw computer voor gebruik met printers voorzien van
DB25-aansluitingen
• Perfect voor systeembouwers die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne
moederborden die niet zijn voorzien van een geïntegreerde parallelle poort

Eigenschappen
• Volledig automatische, snelle bi-directionele parallelle poort
• 512 byte dynamisch toegewezen geïntegreerde databuffer voor upstream- en downstream
gegevensoverdracht

• Standaard bracket is voorgemonteerd
• Inclusief optionele low-profile montagebracket
• On-chip transceivers en regelaars voor USB-interface
• Voldoet volledig aan IEEE 1284-1994
• Gevoed via de USB-bus – geen aparte netvoeding of batterij vereist
• Compatibel met USB 1.1

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Poorten

1

Interface

Parallel

Bus type

Moederbord-header

Kaarttype

Standaard bracket (incl. low profile bracket)

Poorttype

Geïntegreerd op kaart

Industriestandaarden

IEEE1284

Chipsetcode

Prolific - PL2305

Maximale
overdrachtsnelheid

1,5 Mbit/s

Interne poorten

IDC (10-polig, moederbord-header)

Externe poorten

DB-25 (25-polig, D-Sub)

Besturingssystemen

Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Prestaties

Connector(en)

Software

Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2,
2016
Mac OS X® 10.6 to 10.12

Linux 2.6.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
Microsoft
WHQL-gecertificeerd

Ja

Bedrijfstemperatuur

0°C to 115°C (32°F to 239°F)

Opslagtemperatuur

-55°C to 150°C (-67°F to 302°F)

Kabellengte

24.0 in [61 cm]

Lengte product

1.6 in [40 mm]

Breedte product

2.1 in [53 mm]

Hoogte product

6.9 in [17.6 cm]

Gewicht product

1.9 oz [55 g]

Package Length

8.3 in [21 cm]

Package Width

5.7 in [14.5 cm]

Package Height

1.6 in [40 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

4.6 oz [130 g]

Meegeleverd

USB-naar-parallel-adapter

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

Low-profile bracket
Driver-CD
Handleiding

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

