
   

USB 2.0 aktivni kabel

A moški/moški B, doseg 11m

Part No.: 510424

Enostavno premagajte omejitev razdalje USB naprav.

Uporabite MANHATTAN-ov Hi-Speed USB ojačevalnik za povezavo

računalnika preko USB vmesnika v USB tiskalnik ali drugo USB-moško

napravo skoraj kjerkoli v sobi. Brez zaporedni podaljšek zagotavlja

priročnih in neprekinjenih 11 m povezave. MANHATTAN-ov Hi-Speed

USB podaljšek z vgrajenim ojačevalcem je popolnoma združljiv z USB

1.1 vmesnikom in Hi-Speed USB specifikacijam, da naprave delujejo z

največjo zmogljivostjo. Plug and Play sposobnost, Windows/Macintosh

vsestranskost in brez zunanjega napajanja ali potrebe po gonilnikih

pomaga zagotoviti večjo fleksibilnost pri računalnikih in perifernih

namestitvah.

Lastnosti:

Za povečanje moči signala naprave USB - podpira hitrosti prenosa

podatkov do 480 Mbps

Vgrajen ojačevalec pomaga ohranjati USB Hi-Speed kakovost

signala

Za prekoračitev omejitvene razdalje 5 m- idealno za priklop USB

tiskalnikov

Zagotavlja brez zaporedno vezavo in podaljšanje signala za

razdaljo do 11m

Podpira Plug-N-Play; primerno za operacijske sisteme Windows in

Mac; ne potrebuje dodatnega zunanjega napajanja

Doživljenska garancija

Specifikacije:

Standardi in certifikati

• CE

• FCC

• USB 1.0

• USB 1.1

• USB 2.0

Priključki

• Standardni A moški USB vmesnik

Za več informacij o Manhattan izdelkih se posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem ali obiščite www.manhattan-products.com. Vsi nazivi

artiklov ali funkcij omenjenih tu so blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka njihovih lastnikov. Distribucija ali kopiranje tega

dokumenta in uporaba vsebine je prepovedana, razen je če navedeno drugače.



• Standardni B moški USB vmesnik

Splošni podatki

• Pretok podatkov: 480 Mbps

• Napajanje preko USB vmesnika

• Maksimalna dolžina: 11 m

• Vsi USB podprti operacijski sistemi

• Dimenzije 57 x 31 x 25 mm

• Dolžina kabla: 11 m

• Teža: 432 g

Paket vsebuje

• Kabel USB A-B z ojačevalcem
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