
Externe 2 poorts USB Modem - 56K Internet Fax inbelmodem

Productcode: USB562KEMH

Met deze USB naar 2-poorts 56k modem kunt u twee RJ-11 jacks aansluiten op uw computer, die u 
kunt gebruiken voor inbelinternettoegang en externe faxmodemondersteuning.

Het is bijna onmogelijk om een moderne computer met inbelmodem te vinden, hoewel modems nog 
steeds vaak nodig zijn voor het verzenden en ontvangen van faxen en interverbindingen op het 
platteland zowel thuis als op kantoor.

Met deze 2-poorts modem hebt u de vrijheid om uw bestaande computer of server te upgraden en 
verbinding te maken met het internet, terwijl u uw faxapparaat nog steeds via de pass-through poort 
kunt aansluiten.

Deze op een hardwarecontroller gebaseerde modem bespaart systeembronnen en minimaliseert de 
belasting van de CPU dankzij on-chip verwerking voor een inbeltoegang zonder nadelige gevolgen 
voor uw computerprestatie.

Deze veelzijdige USB-modem, die transmissiesnelheden tot 56 Kbps (data) en 14,4 Kbps (fax) 
ondersteunt en voldoet aan de meest recente transmissiestandaards (V.92, V.90 etc.), kan worden 
gebruikt als een reserve-internetverbinding of op het platteland, waar geen breedbandverbindingen 
beschikbaar zijn. De modem ondersteunt zowel Windows® als Mac OS®, waardoor u over de 
compatibiliteit voor echt gemak beschikt.

Om mobiliteit te garanderen, heeft de USB-modem een compact, lichtgewicht design en wordt gevoed 
via de USB-hostverbinding. Door dit mobiele design is deze modem de perfecte accessoire om me te 
nemen met uw mobiele apparaten, omdat hij gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past.

De USB562KEMH wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

    

Toepassingen

• Maak van een PC een faxapparaat voor het verzenden en ontvangen van faxen

• Voeg inbelfunctionaliteit toe aan een desktopcomputer, laptop of netbook, wanneer er geen 
breedbandtoegang beschikbaar is

• Maak verbinding met het internet op het platteland via 56K inbellen

Eigenschappen

• Upgrade uw computer zonder oudere connectiviteit te hoeven opofferen

• Voeg een 2-poorts modem toe zonder systeembronnen onnodig te benutten, met on-chip verwerking

• Maximale mobiliteit met een compact design en USB-voeding

• Compatibel met V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23 en V.21 Bell 212A en Bell 103 
datamodi

• Compatibel met V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 klasse 1 en T.31 faxklasse 1.0 faxmodi

• Datatransmissiesnelheid tot 56 Kbps (omlaag) en 33,6 Kbps (omhoog)

• Faxtransmissiesnelheid tot 14,4 Kbps

• Detectie van beller-id

• Telefonisch antwoordapparaat-functionaliteit

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 2



Bus type USB 2.0

Chipsetcode Conexant - CX93010

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

56 Kbps omlaag

36,6 Kbps omhoog 

14,4 Kbps fax

Type en snelheid USB 1.1 - 12 Mbit/s

Modulatie <p>Modem Modulation:

ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, 
V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103</p><p>Fax 
Modulation:

V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2</p><p>Data 
Compression:

V.44, V.42bis and MNP 5</p>

Connector(en)

Type connector(en) 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Externe poorten 2 - RJ-11

Software

Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1

Windows Server® 2003, 2008 R2

Mac OS X® 10.7 to 10.10

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - OH

1 - Data

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

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

Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)



Vochtigheid 10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Lengte product 9.0 in [22.8 cm]

Breedte product 1.4 in [35 mm]

Hoogte product 0.8 in [2 cm]

Gewicht product 1.4 oz [40 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.7 in [17 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.7 oz [106 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2-poorts USB 56K modem

1 - RJ11-kabel

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

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


