
   

Vysokorýchlostný USB aktívny kábel

A Samec / B Samec, 11.0 m (36 ft.)

Part No.: 510424

Ľahko prekonajte obmedzené vzdialenosti pre pripojenie USB zariadení

Vysokorýchlostný USB aktívny kábel MANHATTAN slúži pre pripojenie

USB portu počítača ku USB tlačiarni alebo inému B-Samec zariadeniu

takmer kdekoľvek v miestnosti. Jednotný predlžovací kábel, ktorý nie

je uzavreto reťazený, poskytuje pohodlné neprerušované 11 m (36 ft.)

pripojenie. Vysokorýchlostný USB aktívny kábel MANHATTAN so

zabudovaným opakovačom je plne kompatibilný so špecifikáciami USB

1.1 a vysokorýchlostého USB a tak pomáha pracovať zariadeniam na

najvyššom výkone. Funkcionalita Plug and Play, univerzálnosť s

Windows/Macintosh a eliminácia potreby akéhokoľvek externého

napájania alebo ovládačov pomáha zlepšovať flexibilitu rozloženia

počítačov a periférií a ich umiestnenia v kancelárii.

Vlastnosti:

Rozširuje a posilňuje signál akéhokoľvek USB zariadenia  -

podporuje rýchlosť prenosu dát až do 480 Mb/s

Zabudovaný opakovač pomáha udržiavať kvalitu signálu,

elektrické a časovacie špecifikácie vysokorýchlostného USB

Prekonáva obmedzenie 5 m (16 ft.) dosahu USB - ideálne pre

pripojenie väčšiny USB tlačiarní

Poskytuje samostatné nezreťazené rozšírenie pre maximálnu

vzdialenosť 11 m (36 ft.)

Plug and Play; kompatibilita s Windows a Mac - napájanie zo

zbernice nevyžaduje žiadne externé zdroje napájania

Doživotná záruka

Špecifikácie:

Štandardy a certifikácie:

• CE

• FCC

• USB 1.0

• USB 1.1

• USB 2.0

Porty:

Pre viac informácií o produktoch Manhattan sa obráťte na svojho lokálneho predajcu alebo navštívte stránku www.manhattan-products.com.

Všetky názvy výrobkov alebo služieb uvedených v tomto dokumente sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami

príslušných vlastníkov. Distribúcia a rozmnožovanie tohto dokumentu, použitie a zverejnenie obsahu z tohto dokumentu sú zakázané, pokiaľ

nebolo vydané zvláštne povolenie.



• A-Typ Samec

• B-Typ Samec

Technická špecifikácia:

• Priepustnosť: 480 Mb/s

• Napájanie prostredníctvom zbernice

• Max. dĺžka: 11 m (36 ft.)

• Všetky operačné systémy, ktoré podporujú USB

Fyzická špecifikácia:

• 5.75 x 3.1 x 2.5 cm (2.25 x 1.25 x 1 in.)

• Dĺžka: 11.0 m (36 ft.)

• Hmotnosť: 432 g (15.2 oz)

Obsah balenia:

• Vysokorýchlostný USB aktívny kábel
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