
Externt USB-modem - 2 portar, 56K, hårdvarubaserad

Produkt ID: USB562KEMH

Denna USB till 56k-modem med 2 portar låter dig lägga till två RJ-11-uttag till datorn som du kan 
använda för fjärranslutande Internet-åtkomst och stöd för externt faxmodem.

Det är nästan omöjligt att hitta en modern dator med fjärranslutande modem, trots att modem 
fortfarande ofta behövs för faxkommunikation och för Internet-anslutningar ute på landet både i 
hemmet och på kontoret.

Med detta modem med två portar får du friheten att uppgradera din befintliga dator eller server och 
ansluta till Internet och samtidigt kunna ha din fax ansluten via genomströmningsporten.

Detta hårdvarukontroller-baserade modem sparar systemresurser och minimerar belastningen på 
datorns CPU med on-chip-processer för att ge fjärranslutning utan att belasta datorns prestanda.

Detta mångsidiga USB-modem har dessutom stöd för överföringshastigheter på upp till 56 Kbps (data) 
och 14,4 Kbps (fax), är kompatibel med de senaste sändningsstandarderna (V.92, V.90 m.m.) och kan 
användas som en backup-anslutning till Internet eller ute på landet där det inte finns 
bredbandsanslutningar. Modemet stöder även både Windows® och Mac OS® för att ge den 
kompatibilitet som behövs för riktig bekvämlighet.

För att garantera bärbarhet har USB-modemet en kompakt och lätt design och strömförses genom 
USB-värdanslutningen. Denna bärbara design gör modemet till det perfekta tillbehöret till din bärbara 
dator och får enkelt plats i datorväskan.

USB562KEMH täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

    

Användning

• Gör om en dator till en fax som både kan skicka och ta emot

• Lägg till stöd för fjärranslutning till en stationär eller bärbar dator när bredband inte är tillgängligt

• Anslut till Internet ute på landet över fjärranslutning på 56K

Funktioner

• Njut av friheten att uppgradera datorn utan att bli av med äldre anslutningar

• Lägg till ett modem med 2 portar utan att tömma systemets resurser med on-chip-processer

• Maximera bärbarhet med liten storlek och ström via USB

• Kompatibel med datalägena V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A 
och Bell 103

• Kompatibel med faxlägena V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 klass 1 och T.31 faxklass 1.0

• Dataöverföringshastigheter på upp till 56 kbps (ner) och 33,6 kbps (upp)

• Överföringshastigheter via fax på 14,4 kbps

• Nummerpresentatör

• Stöd för telefonsvarare

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 2

Busstyp USB 2.0

Chipset-ID Conexant - CX93010



Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

56 kbps ner

36,6 kbps upp

14,4 kbps fax

Typ och hastighet USB 1.1 - 12 Mbit/s

Modulering <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>

Kontakt(er)

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

Externa portar 2 - RJ-11

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1

Windows Server® 2003, 2008 R2

Mac OS X® 10.7 to 10.10

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - OH

1 - Data

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

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

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

Luftfuktighet 10~90 % RH icke-kondenserande

Utseende



Produktlängd 9.0 in [22.8 cm]

Produktbredd 1.4 in [35 mm]

Produkthöjd 0.8 in [2 cm]

Produktvikt 1.4 oz [40 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.7 in [17 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Fraktvikt (förpackning) 3.7 oz [106 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0 56K-modem med 2 portar

1 - RJ11-kabel

1 - Drivrutin CD

1 - Instruktionsbok

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


