
USB 2.0-förlängare över Cat5e/Cat6-kabel (RJ45) - Upp till 50 m - USB-portförlängare 
adapterkit med hög hastighet - Strömförsörjd - USB över Ethernet-kabelförlängare - 
480 Mbps - Metall

Produkt ID: USB2001EXTV

Här är en mångsidig och kostnadseffektiv USB 2.0-förlängare. Den ger dig friheten du behöver för att 
placera din USB-enhet längre bort, perfekt för hemmet, kontoret, klassrummet och många andra 
miljöer. Nu kan du enkelt nå och använda din USB 2.0-enhet på en avlägsen plats, upp till 50 m bort, 
med hjälp av Cat5- eller Cat6-kabel.

USB-förlängaren övervinner traditionella USB 2.0-kablars längdbegränsning på 4,8 m så att du kan 
skapa en effektivare och flexiblare arbetsplats.

Det är en billig USB-till-Ethernet-lösning som är idealisk för i stort sett alla USB 2.0-enheter. Du kan 
ansluta en webbkamera längst bak i ett klassrum eller en skrivare i ett annat rum på kontoret, upp till 
50 m bort från värddatorn.

Och med en medföljande strömadapter för fjärrenheten kan du ansluta strömslukande USB-enheter 
som till exempel externa hårddiskar.

Till skillnad från andra USB-förlängare med hölje i plast har denna förlängare ett hölje i metall för tålig 
hållbarhet. Oavsett om förlängaren är installerad på en permanent plats eller om den kommer att 
flyttas från plats till plats ger den dig sinnesro eftersom ditt USB-tillägg fortsätter att vara anslutet och 
tillgängligt, precis där du behöver det.

USB 2.0-över-Cat5-eller-Cat6-förlängaren är OS-oberoende så den stöder många olika 
operativsystem. Anslutningen är enkel och behöver varken extra drivrutiner eller mjukvara och 
förlängaren är bakåtkompatibel med USB 1.1- och 1.0-tillägg.

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



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

 

Användning

• 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

• USB 2.0-FÖRLÄNGARE: Förläng 1x USB 2.0-anslutning upp till 50m över CAT5/CAT5e/CAT6 
ethernet-kabel med dataöverföringshastigheter upp till 480 Mbps; LED övervakar anslutning inklusive 
ström- och länkstatus

• FJÄRRANSLUT USB-ENHETER: Denna höghastighets USB-förlängare tillhandahåller en USB-fjärrport 
som ger åtkomst till enheter som kiosker, pekskärmar, plottrar, laserskärare, 3D-skrivare och 
webbkameror

• ROBUST USB-FÖRLÄNGARE: Byggd med hållbart metallhölje för kommersiella miljöer; Inkl. USB 
2.0-kabel (60 cm), RJ45-kabel (160 cm) och gummifötter för att förhindra oavsiktliga rörelser

• USB-FÖRLÄNGARKIT: Fjärrförlängaren (mottagaren) drivs med en inkluderad 10 W-adapter, 
tillhandahåller upp till 500 mA ström för anslutna enheter; Lokal förlängare (sändare) är 
USB-värdbussdriven

• PLUG-AND-PLAY: USB-enheter över denna CAT5e/CAT6-adapterförlängare med installation utan 
drivrutiner och kompatibel med Windows, macOS och Linux; Bakåtkompatibel med USB 1.1-enheter

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 1



Kablage Cat 5 UTP eller bättre

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

480 Mbps

Maximalt avstånd 50 m / 165 ft

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

72,000 Hours

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - USB Mini-B (5-stifts)

1 - RJ-45

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

1 - RJ-45

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs

Särskilda 
anmärkningar/krav

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

Cat5e- eller bättre Ethernet-kabel med RJ45

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström/länk

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 5V DC

Inström 0.6 A

Utspänning 5 DC

Utström 2 A

Polaritet på mittpol Positiv



Kontakttyp N

Strömförbrukning 10

Miljö

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

Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Luftfuktighet 0~80 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 3.1 in [80 mm]

Produktbredd 2.0 in [52 mm]

Produkthöjd 0.9 in [2.2 cm]

Produktvikt 10.7 oz [304 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.3 in [23.6 cm]

Package Width 6.1 in [15.5 cm]

Package Height 2.6 in [67 mm]

Fraktvikt (förpackning) 25.3 oz [717 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 2.0-förlängare lokal enhet

1 - USB 2.0-förlängare fjärrenhet

1 - 60 cm USB 2.0-kabel

1 - 160 cm RJ45-kabel

8 - Gummifötter



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

1 - snabbstartsguide

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


