
USB 2.0-över-Cat5-eller-Cat6-förlängare med 4 portar - 40 m

Produkt ID: USB2004EXTV

Denna USB 2.0-förlängare med 4 portar är en enkel och billig lösning för att skapa frihet på 
arbetsplatsen. Nu kan du förlänga avståndet på dina USB 2.0-enheter över en enda Ethernet-kabel 
upp till 40 m över Cat5/Cat6.

Övervinn USB-kabelns längdbegränsning på 4,8 m för att skapa en flexiblare och effektivare 
arbetsplats. Nu kan du placera upp till fyra USB-enheter på avlägsna platser i förhållande till 
värddatorn. Placera hårddiskkabinettet, skrivaren, skannern, webbkameran och andra populära 
tillbehör där du behöver dem för att spara tid och förbättra din produktivitet.

Få snabb åtkomst till USB-enheterna du använder oftast. Ofta i farten? Använd de två översta 
portarna för snabba och enkla anslutningar till bärbara enheter som USB-minnen, smarttelefoner och 
surfplattor. Du har dessutom två portar på framsidan till skrivare eller andra enheter som behöver en 
mer permanent anslutning.

Den mångsidiga USB2004EXTV stöder Windows®-, Mac®- och Linux-system. 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

• Du behöver inte dra nya kablar – använd befintlig direktkabel eller Cat5 eller Cat6 i väggen för att 
förlänga USB-anslutningar mellan rum

• Använd som en mittpunkts-repeater för att förstora anslutningsavståndet på dina USB-tillägg

Funktioner

• Placera dina enheter där du behöver dem med denna kostnadseffektiva USB-förlängare

• Unik 4-ports-design med 2 portar ovanpå för enkel åtkomst

• OS-oberoende för snabb och problemfri anslutning

• Paketet innehåller en sändare och en hubb-mottagare med 4 portar

• Stöder överföringshastigheter på upp till 480 Mbps

• Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 4

Kablage Cat 5 UTP eller bättre

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

480 Mbps

Maximalt avstånd 40 m / 131 ft

Kontakt(er)

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

1 - RJ-45



Fjärrenhetskontakter 4 - 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 USB-kapabelt datorsystem med ledig USB-port

Ethernet-kablage med RJ45-avslutad Cat5 eller högre

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström/länk

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 5V DC

Inström 0.4 A

Utspänning 5 DC

Utström 2.0 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp N

N

Strömförbrukning 10

Miljö

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

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

Luftfuktighet 0~80 % RH

Utseende

Färg Svart



Kabinettyp Stål

Produktlängd 3.1 in [8.0 cm]

Produktbredd 2.0 in [5.2 cm]

Produkthöjd 0.9 in [2.2 cm]

Produktvikt 11.3 oz [319.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.1 in [15.6 cm]

Package Width 9.3 in [23.6 cm]

Package Height 2.6 in [6.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.6 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 2.0-lokalförlängare

1 - USB 2.0-fjärrförlängare

1 - 0,5 m Mini USB till USB 2.0 A-kabel

1 - 1,5 m RJ45 Ethernet-kabel

8 - Gummifötter

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

1 - Instruktionsbok

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


