
1-ports USB 2.0 över Cat5 eller Cat6-förlängarpaket - strömförsörjning lokalt eller på 
distans - 100 m - USB-förlängare - USB till Ethernet

Produkt ID: USB2001EXT2P

Med denna USB 2.0-förlängare med en port får du åtkomst till och använda din USB-enhet upp till 100 
m bort över Cat5e- eller Cat6-kabel. Och eftersom den kan strömförses av antingen den lokala eller 
avlägsna enheten kan du placera din USB-enhet exakt där du behöver den. Det är den perfekta 
USB-förlängningslösningen för lagerlokaler, fabriker, klassrum, styrelserum, hem eller kontor.

Många USB-till-Ethernet-förlängare kräver att den avlägsna enheten är ansluten till en strömkälla 
vilket kan göra installationen knepig. Med denna mångsidiga förlängare slipper du den begränsningen 
så att du kan ansluta strömadaptern till antingen den lokala enheten (sändaren) eller den avlägsna 
enheten (mottagaren).

När strömadaptern är ansluten till den lokala enheten ger förlängaren ström över din Cat5e- eller 
Cat6-kabel så att du slipper använda en strömadapter på den avlägsna platsen. Nu har du den extra 
bekvämligheten att installera din USB-enhet även på avlägsna platser där det inte finns eluttag, upp 
till 100 m bort.

USB-förlängaren övervinner traditionella USB 2.0-kablars längdbegränsning på 4,8 m så att du kan 
skapa en effektivare och flexiblare arbetsplats. Den är perfekt för anslutning av webbkameror, 
skrivare, USB-minnen och i stort sett vilket USB-tillägg som helst.

Och med den medföljande strömadaptern kan du ansluta strömslukande USB-enheter som till exempel 
externa hårddiskar. För extra installationsbekvämlighet har USB-till-Ethernet-förlängaren inbyggda 
portar för buntband för montering på en påle.

USB 2.0-över-Cat5-eller-Cat6-förlängaren är kompatibel med flera plattformar så den stöder olika 
operativsystem som till exempel Windows®, Mac, Linux® och Chrome OS™. Anslutningen är enkel 
och behöver varken extra drivrutiner eller mjukvara och den universella USB-förlängaren är 
bakåtkompatibel med USB 1.1- och 1.0-tillägg.



USB2001EXT2P täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Placera din USB-enhet i stort sett var som helst, även på platser där det inte finns eluttag

• Använd som en mittpunkts-repeater för att förstora anslutningsavståndet på ditt USB-tillägg och för 
att reducera sladdhärvor

• Perfekt för miljöer där värddator är på en otillgänglig plats

• Inget nytt kablage behövs så att du kan förlänga USB-anslutningar mellan rum med hjälp av 
befintlig direktkabel eller Cat5- eller Cat6-väggkabel

Funktioner

• Ny version USB2001EXT2PNA endast tillgänglig i Nordamerika: Anslut en USB 2.0-enhet till din dator 
upp till 100 m bort och strömförse USB-förlängaren från den lokala eller avlägsna sidan

• Flexibelt strömintag med möjligheten att strömförse USB-förlängaren från den lokala enheten 
(sändaren) eller från den avlägsna enheten (mottagaren)

• Placera din USB-enhet exakt där du behöver den (upp till 100 m) med denna kostnadseffektiva 
USB-till-Ethernet-förlängare

• Universell, kompatibel med flera plattformar och OS-oberoende utan att drivrutiner behövs, för 
snabb och problemfri setup

• Har inbyggda portar för buntband för montering på en påle

• Stöder överföringshastigheter på upp till 480 Mbps

• Stöder plug-and-play, samt hot swap och hot plug



Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 1

Kablage Cat 5e UTP eller bättre

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

480 Mbps

Maximalt avstånd 100 m / 330 ft

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - USB B (4-stifts)

1 - RJ-45

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

1 - RJ-45

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software 
required

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav En värddator med en ledig USB-A-port (USB Type-A)

En UTP Cat5e- eller bättre Ethernet-kabel med RJ45

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström

1 - Länk

1 - Värd

1 - Aktivitet

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC



Inström 0.58 A

Utspänning 24 DC

Utström 1 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 24

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfuktighet 20~80 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 3.5 in [88.0 mm]

Produktbredd 2.6 in [65.0 mm]

Produkthöjd 1.2 in [3.0 cm]

Produktvikt 6.0 oz [171.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.7 in [24.7 cm]

Package Width 7.7 in [19.6 cm]

Package Height 4.2 in [10.7 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.5 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 2.0-förlängare lokal enhet



1 - USB 2.0-förlängare fjärrenhet

1 - 1,8 m USB 2.0-kabel

1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

1 - snabbstartsguide

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


