Mini USB 2.0-hubb med 4 portar
Produkt ID: ST4200MINI

ST4200MINI mini USB-hubb med 4 portar gör det möjligt att omvandla en USB-anslutning till 4
USB-portar. Den är framtagen för små formfaktorer och tar därför inte stor plats.
Ett idealt tillbehör för bärbara datorer eftersom det maximerar antalet tillgängliga USB-anslutningar
för andra enheter. Mini USB-hubben med 4 portar fungerar med låg strömnivå så att du får ut det
mesta av batteriet på din notebook.
Mini-hubben med fyra portar stödjer USB 2.0 dataöverföring i hög hastighet med upp till 480 Mbps
och eftersom hubben är bakåtkompatibel med tidigare USB-versioner kommer dina äldre enheter att
fungera perfekt.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Gör svåråtkomliga portar eller portar som sitter tätt ihop mer tillgängliga genom att positionera
hubben någon annanstans
• Utöka ditt systems USB-kapacitet genom att lägga till flera USB-portar

Funktioner
• TAA Compliant
• Kompatibel med höghastighets USB 2.0-värdgränssnitt med stöd för dataöverföringshastigheter på

upp till 480 Mbps
• Ultrakompakt och bärbar med design i fickformat
• Strömförses direkt från USB-porten
• Kompatibel med plug-and-play och hot-swap

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Portar

4

Gränssnitt

USB 2.0

Industristandarder

USB 2.0

Maximal
dataöverföringshastig
het

480 Mbps

Externa portar

USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

Prestanda

Kontakt(er)

USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Mjukvara
OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

System- och
kabelkrav

USB-aktiverad dator

Särskilda
anmärkningar/
krav

Hastigheten i en USB 2.0 är endast möjlig med en USB
2.0-dator
Indikatorer
LED-indikatorer

Ström

Power Source

Strömförsörjd via USB

Ström

Utström

0.5A

Drifttemperatur

0 to 40

Förvaringstemperatur

0 to 85

Färg

Silver

Kabinettyp

Av plast

Produktlängd

3.5 in [90 mm]

Produktbredd

0.8 in [20 mm]

Produkthöjd

0.5 in [13 mm]

Produktvikt

1.8 oz [50 g]

Package Length

6.8 in [17.3 cm]

Package Width

5.6 in [14.3 cm]

Package Height

1.2 in [30 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

3.7 oz [105 g]

Ingår i paketet

USB Hub med 4 portar

Miljö

Utseende

Förpackning

Vad det är i
lådan

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

