
10/100 Mbit/s Ethernet naar USB 2.0 Netwerk LPR Printserver

Productcode: PM1115U2

Deze printserver ter grootte van een handpalm vergemakkelijkt het delen van een USB-printer met 
gebruikers op uw netwerk. Het is de ideale oplossing voor thuis- of kleine kantoornetwerken.

Geniet van voordelig netwerkprinten voor meerdere gebruikers. Met de USB 10/100 Mbps printserver 
kunt u één USB-printer delen met meerdere gebruikers in uw netwerk, in plaats van aparte printers te 
moeten kopen voor elk afzonderlijk werkstation.

Met beheer via het internet kunt u de printerserver via een webbrowser installeren en controleren, 
zodat u uw printer op een voor iedereen praktische plaats kunt zetten - het is niet nodig om de printer 
naast uw computer te plaatsen. U kunt printopdrachten naar een andere gebruiker thuis of op kantoor 
sturen, of zelfs naar een printer in een ander land.

Deze compacte en lichtgewicht printserver kan eenvoudig worden geïnstalleerd met eenvoudig te 
begrijpen installatiewizard en beheer op afstand via het internet. U sluit de printserver gewoon via een 
USB-kabel aan op de USB-poort van uw printer, en dan via een RJ45 netwerkkabel op de rest van uw 
netwerk.

De printerserver ondersteunt het Line Printer Remote (LPR)-protocol, dat printen via het internet 
mogelijk maakt. Het ondersteunt ook Bonjour Print Services, waardoor u gemakkelijker printers op uw 
netwerk kunt vinden en configureren.

De PM1115U2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

      

Toepassingen

• Laat meerdere gebruikers van een Ethernet-netwerk een USB-printer te delen

• Biedt een betrouwbare netwerk print-oplossing voor thuis, kleine kantoren, opleidingsinstituten en 
overheidsinstellingen en elke andere situatie waar het delen van een printer nodig is

Eigenschappen

• PRINTER SHARING: Een USB-printer beschikbaar maken voor meerdere gebruikers via een 
Ethernet-netwerk; de printserver heeft 10Base-T/100Base-TX auto-sensing voor een betrouwbare 
verbinding; Print vanaf elke netwerkcomputer op kantoor of via internet

• GEDETAILLEERDE SETUP INSTRUCTIES: Voer de initiële installatie uit aan de hand van onze online 
stapsgewijze instructievideo of gebruikershandleiding; Ga naar de online FAQ's en de IT Pro 
Community voor aanvullende nuttige tips en instructies

• GESCHIKT VOOR ELKE OMGEVING: Deze USB print server adapter is de perfecte printoplossing; 
ideaal voor thuis of kleine kantoren, overheids- en onderwijsinstellingen die shared printing 
mogelijkheden nodig hebben

• BREDE COMPATIBILITEIT: Deze USB naar Ethernet printserver is compatibel met USB 2.0, en werkt 
met Mac & Windows, inclusief Windows 10. De printadapter ondersteunt ook LPR netwerk printen en 
Bonjour Print Services voor maximale compatibiliteit

• PRINT FROM ANYWHERE: Printen vanaf elke aangesloten computer op het LAN; Deze printserver 
heeft geen bekabelde verbinding met een computer nodig, maar moet wel op uw netwerk worden 
aangesloten (bijv. via router) met de meegeleverde RJ45-netwerkkabel

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 1

Industriestandaarden Compliant met IEEE 802.3 10BASE-T en IEEE 802.3u 
100BASE-TX

Chipsetcode EST - EST2862B



Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

100 Mbit/s

Max. afstand 100 m / 330 ft

Beheer op afstand 
mogelijk

Ja

Auto MDIX Ja

Full duplex 
ondersteuning

Ja

Jumbo Frame Support 9K max.

Ondersteunde 
protocollen

LPR

Connector(en)

Externe poorten 1 - RJ-45

1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Besturingssystemen Windows® XP, 7, 8 / RT, 10, 11

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012

 Mac OS® 10.6 tot 10.10

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Printer met USB-verbinding

Exclusief USB-printerkabel

Notitie De compatibiliteit van het besturingssysteem verwijst 
alleen naar de meegeleverde software - de printserver 
zelf kan zonder software worden gebruikt op de meeste 
platforms die netwerkprinten ondersteunen

Indicatoren



LED-indicatoren 1 - Power

1 - Verbinding

1 - Activiteit

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 5V DC

Ingangsstroom 0.25

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 1A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype H

Vermogensopname 2

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 2.1 in [53 mm]

Breedte product 2.1 in [54 mm]

Hoogte product 0.9 in [2.3 cm]

Gewicht product 2.2 oz [62 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1



Package Length 8.5 in [21.5 cm]

Package Width 5.9 in [14.9 cm]

Package Height 2.1 in [54 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

11.5 oz [326 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 2.0 netwerk LPR-printserver

1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

1 - RJ45 netwerkkabel

1 - Verkorte handleiding

1 - Software-CD

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


