
4-ports USB 2.0 över Gigabit LAN eller direkt Cat5e/Cat6 Ethernet-förlängningssystem - 
upp till 100 m - USB 2.0-förlängare

Produkt ID: USB2G4LEXT2

USB2G4LEXT2 USB 2.0-förlängningssystem med 4 portar gör att du kan förlänga USB-enheter över 
Gigabit Ethernet Local Area Network (LAN) eller genom dedicerat Cat5e/6-kablage upp till 100 m.

Genom att ansluta över befintligt IP LAN slipper du besväret och kostnaden med att dra nya kablar 
och du får ett längre och skalbart förlängningsavstånd. Vid användning av flera switchar på 100 
meters intervall återställs det maximala förlängningsavståndet vid varje switch, vilket enkelt ger 
åtkomst på flera våningar i hemmet eller på kontoret. För ännu högre mångsidighet kan du ansluta de 
lokala och avlägsna enheterna via en enda Cat5e-kabel eller bättre.

Till skillnad från USB-förlängare på 10/100 Mbps utnyttjar denna mångsidiga USB-förlängare den fulla 
dataöverföringspotentialen från dina USB 2.0-tillägg upp till 480 Mbps för att ge fördröjningsfri 
prestanda som stöder förlängning av isokrona enheter som t.ex. webbkameror eller mikrofoner.

USB över Cat5e-förlängaren är kompatibel med USB 2.0- och 1.1-enheter med stöd för upp till 600 
mA per port och stöder de flesta USB-tillägg inklusive USB-minnen, webbkameror, tangentbord, möss 
och hårddiskkabinett.

Det tåliga metallhöljet är en flexibel lösning för företag och industrier och har fästen för 
väggmontering och enkel plug-and-play-installation utan mjukvara eller drivrutiner.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

 

Användning

• Förläng USB 2.0- och 1.1-tillägg som till exempel USB-minnen, tangentbord, möss, kabinett och 
whiteboardtavlor över Gigabit Ethernet LAN

• Förläng isokrona enheter som till exempel webbkameror och audioenheter

• Säkra miljöer där värddatorn måste vara på en otillgänglig plats en bit bort från hårddiskkabinettet, 
kameran eller andra USB-enheter

• Perfekt för applikationer för fjärrlagring, -säkerhet/-övervakning och fjärrkontroll i industriell miljö

• Använd befintliga väggdragna Cat5e/Cat6-kablar för att förlänga USB-anslutningar mellan rum

Funktioner

• SENASTE MODELLEN: Ny version USB2G4LEXT2NA endast tillgänglig i Nordamerika. Förlänger USB 
2.0-enheter upp till 100 m över ett Gigabit Ethernet LAN eller dedikerade Cat5e Cat 6-kablar

• Två lägen som låter dig ansluta genom LAN eller direkt genom Cat5e-kablage (eller bättre)

• Stöder Gigabit-anslutningshastigheter

• Tåligt metallhölje med medföljande väggmonteringspaket

• Förläng upp till 100 m över Cat5e-kablage (eller bättre)

• Tillåter större maximalt avstånd genom att länka förlängaren över flera LAN-switchar

• Plug-and-play-installation utan mjukvara eller drivrutiner

• Fyra USB 2.0-portar med uteffekt på 600 mA per port

• USB 2.0-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps

• Stöder de flesta USB-kompatibla tillägg inklusive isokrona enheter

• Kompatibel med USB 2.0- och 1.1-värdar/enheter



Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 4

Kablage Cat 5e UTP eller bättre

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

1 Gbps (LAN) 

480 Mbps (USB)

Maximalt avstånd 100 m / 330 ft

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - USB B (4-stifts)

1 - RJ-45

Fjärrenhetskontakter 1 - RJ-45

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

Mjukvara

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

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström

1 - Länk

1 - Värd

1 - Aktivitet

1 - RJ45-länk

1 - RJ45-aktivitet

Ström

Power Source AC-adapter medföljer



Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.6 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 -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Luftfuktighet 20~80% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 3.9 in [10.0 cm]

Produktbredd 3.0 in [7.6 cm]

Produkthöjd 1.0 in [2.6 cm]

Produktvikt 12.8 oz [363.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 7.8 in [19.7 cm]

Package Width 7.6 in [19.4 cm]

Package Height 4.3 in [10.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.5 lb [1.2 kg]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 2.0-förlängare lokal enhet

1 - USB 2.0-förlängare fjärrenhet

1 - USB-kabel

1 - Monteringssats

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

1 - snabbstartsguide

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


