USB 3.0 naar gigabit ethernet netwerkadapter - zilver
Productcode: USB31000SA

Krijg snel, betrouwbaar netwerktoegang voor uw MacBook, Chromebook™ of tablet, zelfs als u geen
Ethernet-poort heeft. Deze USB 3.0 naar gigabit netwerkadapter voegt één RJ45 Ethernet-poort toe
aan uw computer via uw USB 3.0 poort. Direct te installeren - zonder stuurprogramma's.
Geproduceerd met een hoogwaardige aluminium behuizing met zilveren finish, past de
netwerkadapter mooi bij uw MacBook, Chromebook of tablet. Door zijn compactheid en draagbaarheid
is deze USB-netwerkadapter de ideale laptopaccessoire. U hoeft geen voedingsadapter meer mee te
nemen om de adapter te gebruiken, omdat deze direct vanaf de USB-hostpoort wordt gevoed.
Ideaal voor gebruik op kantoor of thuis, ondersteunt de USB 3.0 netwerkadapter de volledige gigabit
bandbreedte door de snelheid van USB 3.0 (5 Gbps) te benutten. U hebt snel toegang tot zeer grote
bestanden via een gigabit netwerk, waardoor u elke dag weer waardevolle tijd bespaart. De Realtek
chipset garandeert betrouwbare prestaties.
Gebruiksklaar in een mum van tijd. Steek deze Ethernet-kabeladapter gewoon in de USB-poort van uw
laptop en maak verbinding met uw netwerk. De netwerkadapter-chipset biedt native stuurprogramma
ondersteuning, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over het installeren van extra software.
De USB31000SA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Ideaal voor MacBook, Chromebook, andere slanke laptops en tablets die geen RJ45-poort hebben

• Neem de adapter mee met uw laptop als een draagbare accessoire met USB-voeding

Eigenschappen
• Voeg een vaste gigabit Ethernet-verbinding toe aan uw laptop of tablet via de USB 3.0-poort
• Native stuurprogramma ondersteuning (Windows, Mac en Chrome OS)
• Strak aluminium design met zilveren finish - past perfect bij uw MacBook, Chromebook of tablet
• Biedt betrouwbare vaste netwerktoegang met een 10/100/1000 RJ45 Ethernet-poort die volledig
voldoet aan IEEE 802.3i/u/ab standaards
• USB-voeding voor gemakkelijke mobiliteit
• Realtek RTL8153 chipset garandeert betrouwbare prestaties
• Ondersteunt Wake-on-LAN
• Tot 9K Jumbo Frame ondersteuning
• Ondersteunt Auto MDIX
• Full-duplex flow control ondersteuning
• Ondersteunt IEEE 802.1Q VLAN-tagging
• IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet ondersteuning

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Poorten

1

Interface

USB 3.0

Bus type

USB 3.0

Industriestandaarden

IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE
802.3u 100BASE-TX en IEEE 802.3X full-duplex

Chipsetcode

Realtek - RTL8153

Maximale
overdrachtsnelheid

1 Gbps - Full-duplex gigabit Ethernet

Prestaties

Max. afstand

100 m / 330 ft

Type en snelheid

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Overspanningsbeveiligi Ja
ng
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Auto MDIX

Ja

Full duplex
ondersteuning

Ja

Jumbo Frame Support

9K max.

Type connector(en)

USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Connector(en)

RJ-45
Software
Besturingssystemen

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 tot 10.15, 11.0 <i>VLAN Tagging
wordt momenteel niet ondersteund in het
Mac-besturingssysteem</i><br/> Linux kernel 2.6.25
tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>Chrome OS®

Indicatoren
LED-indicatoren

Voeding - blauw
Link - groen
Activiteit - geel

Gebruiksomgeving

Fysieke

Bedrijfstemperatuur

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur

-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)

Vochtigheid

20% ~ 90%

eigenschappen
Kleur

Zilver

Form Factor

Aangesloten kabel

Type behuizing

Aluminium

Kabellengte

7.5 in [19.0 cm]

Lengte product

2.6 in [66.1 mm]

Breedte product

1.0 in [24.9 mm]

Hoogte product

0.7 in [16.9 mm]

Gewicht product

1.3 oz [36.0 g]

Package Length

8.0 in [20.4 cm]

Package Width

4.4 in [11.2 cm]

Package Height

0.8 in [21.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

3.0 oz [84.0 g]

Meegeleverd

USB 3.0 gigabit NIC

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

