
USB Wi-Fi-adapter - AC600 - dual-band trådlös nano-adapter

Produkt ID: USB433ACD1X1

Denna USB Wi-Fi®-adapter lägger till trådlös dual-band-anslutning till din bärbara dator, surfplatta 
eller stationära dator och har en kompakt formfaktor i nanostorlek. Den gör det enkelt att byta ut eller 
uppgradera datorns befintliga trådlösa egenskaper med åtkomst till Wi-Fi®-nätverk på både 2,4 GHz 
och 5 GHz.

Dual-band USB Wi-Fi-adaptern lägger till tillförlitlig Wireless-AC-anslutning till din bärbara dator, 
surfplatta eller stationära dator. Allt eftersom bandbreddsintensiva applikationer som 
online-konferenser, HD-videoströmning, filöverföringar och spelande blir allt mer krävande ger USB 
Wireless-AC-adaptern högre hastighet och större räckvidd för ditt trådlösa nätverk på kontoret eller i 
hemmet. WiFi-adaptern med dual band stöder maximala datahastigheter på upp till 433 Mbps på det 
mindre trafikerade 5 GHz-bandet och upp till 150 Mbps på 2,4 GHz-bandet.

Den trådlösa nano USB-adaptern har en kompakt formfaktor så att du kan koppla in den i din bärbara 
dator eller surfplatta utan att den är i vägen. Wi-Fi-adaptern är det perfekta tillbehöret för din bärbara 
dator eftersom den är så kompakt att du kan låta den sitta kvar i datorn utan att behöva oroa dig för 
att den ska vara i vägen eller fastna i något när du reser.

Den mångsidiga nätverksadaptern har en 1T1R-antenndesign med (1 sändare, 1 mottagare). För att 
fungera med alla dina nätverksenheter är 802.11ac USB-adaptern även bakåtkompatibel med 
802.11a/b/g/n-nätverk. USB Wi-Fi-adaptern stöder USB 2.0 för bred kompatibilitet.

USB433ACD1X1 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti med gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



    

         

  

Användning

• Byt ut eller uppgradera din bärbara eller stationära dators trådlösa förmågor till den senaste 
Wireless-AC-anslutning

• Uppgradera din bärbara dator för att ansluta till ett mindre belastat 5 GHz Wi-Fi för att undvika 
störningar från vanliga trådlösa enheter som till exempel trådlösa telefoner

• Lägg till Wi-Fi-nätverk till din stationära dator utan intern expansion

• Konferera online, överför filer, strömma HD-video eller spela utan fördröjning, tack vare snabbare 
trådlös prestanda

Funktioner

• Lägg till dual-band trådlös anslutning till din bärbara eller stationära dator eller surfplatta

• Kompatibel med nätverk på både 2,4 GHz och 5 GHz (802.11ac är endast för 5 GHz)

• Datahastigheter på upp till 433 Mbps på 5 GHz och 150 Mbps på 2,4 GHz

• USB 2.0-värdgränssnitt

• Kompakt nano-formfaktor

• Kompatibel med IEEE 802.11a/b/g/n/ac

• Stödjer WEP (64-128-bitar), trådlös WPA- och WPA2-säkerhet

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt Trådlöst Ethernet



Busstyp USB 2.0

Antennkonfiguration 1x1:1 (TxR:S)

Industristandarder IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 
802.11a, IEEE 802.11b

Chipset-ID Realtek - RTL8811AU

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

433 Mbps (5 GHz)

150 Mbps (2,4 GHz)

Stöd för full-duplex Ja

Frekvensområde 2.4000~2.4835GHz

5.150~5.825GHz

Modulering DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short 
preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 
256QAM

Säkerhetsfunktioner WEP-datakryptering

WPA and WPA2-PSK Data Encryption

TKIP/AES

WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption

Kontakt(er)

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

1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022

Mac OS X® 10.6 to 10.14

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Kompatibel med nätverk på både 2,4 GHz och 5 GHz 
(802.11ac är endast för 5 GHz)



Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

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

Förvaringstemperatur -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

Luftfuktighet 10~90% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 0.7 in [16.6 mm]

Produktbredd 0.9 in [22.3 mm]

Produkthöjd 0.3 in [0.8 cm]

Produktvikt 0.1 oz [2 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.9 in [17.4 cm]

Package Width 5.5 in [14 cm]

Package Height 1.2 in [31 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.6 oz [74 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-trådlös adapter

1 - Drivrutin CD

1 - snabbstartsguide

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


