
Mini USB Bluetooth 4.0-adapter - 50 m klass 1 trådlös EDR-dongel

Produkt ID: USBBT1EDR4

USBBT1EDR4 USB till Class 1 Mini Bluetooth®-dongeln gör att du kan lägga till trådlös Bluetooth till 
en bärbar eller stationär dator via USB, med stöd för överföringsavstånd på upp till 50 m.

USB Bluetooth-adaptern är kompatibel med Bluetooth 4.0 LE +EDR och ger 
dataöverföringshastigheter på upp till 3 Mbps och låg strömförbrukning. Denna Bluetooth Smart 
Ready-sändtagare är ett effektivt sätt att ansluta till en snabbt växande skara av smarta 
Bluetooth-tillägg på marknaden, inklusive de senaste Apple®- och Android™-smarttelefonerna och 
-surfplattorna. Bluetooth v4.0 har även inbyggt skydd för alla överföringar med 128-bit 
AES-kryptering.

Denna superkompakta adapter är en behändigt bärbar enhet som är diskret när den är ansluten till 
din bärbara dator så att du inte behöver ta bort den varje gång du lägger ner datorn i datorväskan. 
Adaptern är även bakåtkompatibel med tidigare Bluetooth-standarder (v3.0, 2.0, 1.1 och 1.2) för att 
garantera anslutningar med alla dina Bluetooth-enheter.

:

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    



         

     

Användning

• Anslut Bluetooth-tillägg som t.ex. tangentbord/mus eller smarttelefoner till datorn

• Slipp sladdhärvor genom att använda trådlösa Bluetooth-enheter (t.ex. tangentbord/mus) istället för 
vanliga enheter med sladdar

• Anslut kringutrustning till en dator trådlöst på en avskild/säker plats

• Anslut tillägg i en industrimiljö där datorn kan placeras en bit bort från arbetsområdet

Funktioner

• LÄGG TILL BLUETOOTH-FUNKTIONER: Med denna BT4-adapter kan du lägga till Bluetooth 
4.0-funktioner till din dator eller bärbara dator via USB-porten på din enhet. Stöds på Windows och 
Mac utan att det krävs någon ytterligare programvara.

• ÖVERFÖRINGSAVSTÅND: Bluetooth-dongeln ger en säker trådlös anslutning med stöd för 
överföringsavstånd på upp till 50 m.

• PÅLITLIG ANSLUTNING: För en säker och tillförlitlig anslutning är Bluetooth USB-adaptern Bluetooth 
Smart Ready, vilket gör att du kan ansluta till de senaste Apple- och Android-smarttelefonerna och 
-surfplattorna.

• BLUETOOTH 4.0 LE-KOMPATIBELT: USB Bluetooth-mottagaren erbjuder dataöverföringshastigheter 
på upp till 3 Mbps och låg strömförbrukning. Adaptern har även inbyggt skydd för alla överföringar 
med 128-bit AES-kryptering.

• BÄRBAR DESIGN: Den här Bluetooth klass 1-adaptern har en lätt design som enkelt får plats i 
bärfodral för bärbara datorer, vilket gör den perfekt för yrkesmän på språng.

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Busstyp USB 2.0

Industristandarder Bluetooth v4.0, v3.0, EDR



Chipset-ID CSR8510A10

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

3 Mbps

Maximalt avstånd 50 m / 165 ft

Frekvens 2.402-2.48GHz ISM Band

Modulering GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

187.730 timmar

Kontakt(er)

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

1 - Bluetooth klass 1.0

Mjukvara

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

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2016, 2019, 2022

macOS 9.x, 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port

Obs. Räckvidd över 10 meter kräver att den anslutna 
Bluetooth-enheten har stöd för Bluetooth Class 1

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström/Standby/Länk

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur -10°C to 50°C (14°F to 122°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)



Luftfuktighet 0~75 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 0.9 in [2.2 cm]

Produktbredd 0.6 in [1.4 cm]

Produkthöjd 0.3 in [8.0 mm]

Produktvikt 0.1 oz [2.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.3 in [13.4 cm]

Package Width 6.8 in [17.3 cm]

Package Height 1.3 in [3.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.0 oz [56.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-Bluetooth-adapter

1 - Snabbstartsguide

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


