
Thunderbolt till Gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Thunderbolt-adapter

Produkt ID: TB2USB3GE

TB2USB3GE Thunderbolt™ till Gigabit Ethernet + USB 3.0-adaptern låter dig utöka anslutningarna på 
din MacBook eller bärbara dator genom en enda kompakt adapter med både Gigabit Ethernet och USB 
3.0, för pålitlig prestanda, flera anslutningsmöjligheter och tålig bärbarhet.

Upplev snabb, effektiv och pålitlig prestanda från dina viktiga tillägg! Denna dubbel-adapter utnyttjar 
Thunderbolt-portens bandbredd på 10 Gbps och ger dig pålitligt Ethernet på 1 Gbps och USB 
3.0-anslutning på 5 Gbps och låter dig använda båda till dess fulla förmåga.

För maximal effektivitet delar Thunderbolt-adaptern av trafik från varje gränssnitt till en egen 
dedicerad PCI Express-bana på 5 Gbps för att enkelt undvika flaskhalsar när båda portarna används. 
Denna praktiska adapter ger dig snabb och robust extern anslutning från den revolutionära 
Thunderbolt-tekniken.

Dra nytta av dina befintliga tillägg till fullo! Adaptern besparar dig den extra kostnaden av att köpa 
nya enheter och låter dig ansluta dina befintliga enheter samtidigt genom din Thunderbolt-port. 
Kombinationen av Thunderbolt till Ethernet och Thunderbolt till USB 3.0 i en enda adapter ger dig två 
viktiga gränssnitt som inte finns eller är begränsade på de flesta Thunderbolt-utrustade system och 
gör det enkelt för både företagsanvändare och användare i hemmet att hålla sig anslutna.

Oavsett om du befinner dig i ett styrelserum med svag WiFi-signal eller på ett hotell med endast 
trådad nätverksanslutning löser denna adapter dina problem. Dessutom kan USB 3.0-porten (med 
UASP-stöd) användas för att ansluta en lagringsenhet, USB-hubb, USB-skrivare eller för att synka 
med surfplattan eller smarttelefonen.

Arbeta när du är ute och reser och se bra ut samtidigt! Den tåliga och resevänliga designen låter dig 
stoppa undan adaptern i datorväskan och det lätta höljet kombinerar bärbarhet med hållbarhet för 
skydd av kvalitet som låter dig ta med dig adaptern överallt.

Den slimmade och eleganta adaptern matchar din MacBook Pro® eller MacBook Air® med en 
sandblästrad yta i silver och svarta gummigrepp. Dessutom behöver den kompakta adaptern ingen 



extern ström, den har en inbyggd Thunderbolt-kabel och problemfri plug-and-play-installation.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Se fler

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

      

Användning

• Lägg till 2 viktiga anslutningsportar till din Thunderbolt-utrustade MacBook Pro, MacBook Air, 
bärbara dator eller Ultrabook

• Anslut till en trådad Gigabit Ethernet-anslutning där trådlösa signaler är begränsade eller inte 
tillgängliga

• Lägg till en extra USB 3.0-port för att ansluta dina tillägg i hemmet, på kontoret eller vid resor

Funktioner

• 1 x Gigabit Ethernet & 1 x USB 3.0-port (5 Gbps), genom en Thunderbolt-anslutning

• Kompakt och hållbar design med en inbyggd Thunderbolt-kabel för maximal bärbarhet

• Stöder Thunderbolt-datahastigheter på upp till 10 Gbps med 2 dedicerade PCI Express-banor (en per 
port)

• Plug-and-play-installation på kompatibla operativsystem med inbyggda drivrutiner

• Ethernet-port stöder anslutningar på 10/100/1000 Mbps, drift i full-duplex, jumboramar (upp till 9,6 
K)

• USB 3.0-port stöder UASP och är bakåtkompatibel med USB 2.0

• Sandblästrad yta i silver med gummigrepp som matchar Apple® MacBook

• Buss-driven - ingen extern ström behövs



Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt RJ45 (Gigabit Ethernet)

USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Busstyp Thunderbolt

Industristandarder IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), 
IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.1Q VLAN-taggning, 
IEEE 802.3x flödesreglering i full-duplex, IEEE 802.1P 
Layer 2 Priority Encoding, IEEE 802.3az (EEE - Energy 
Efficient Ethernet)

Chipset-ID Intel - DSL2210 

Broadcom - BCM57762

ASMedia - ASM1042A

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

10 Gbps (Thunderbolt)

5 Gbps (USB 3.0)

2 Gbps (Ethernet - full-duplex)

UASP-stöd Ja

Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Ja

Stöd för full-duplex Ja

Jumbo Frame Support 9.6K max.

Promiscuous Mode Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - Thunderbolt™ (20-stifts)

1 - RJ-45

1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)



Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 8, 8.1, 10, 11

Mac OS® 10.8.4 to 10.13

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Hastighet på Ethernet-länk

1 - Ethernet-aktivitet

Miljö

Drifttemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Utseende

Färg Silver

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 5.1 in [130 mm]

Produktlängd 3.1 in [7.8 cm]

Produktbredd 1.9 in [4.8 cm]

Produkthöjd 0.8 in [2.0 cm]

Produktvikt 2.5 oz [71.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 6.9 in [17.5 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 5.5 oz [157.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Thunderbolt-adapter

1 - Instruktionsbok



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


