
1-Poorts USB 2.0 over -Cat5 of -Cat6 extender kit -
50 m
Product ID: USB2001EXTV

Hier is een veelzijdige en voordelige USB 2.0 extender. Eze extender biedt u de vrijheid die u nodig hebt
om uw USB-apparaat verder weg te plaatsen, endaarom ideaal voor thuis, kantoor, klaslokalen en vele
andere omgevingen. Nu hebt u gemakkelijk toegang tot uw USB 2.0 apparaat op een verder gelegen
plaats, tot 50 m, via een Cat5- of Cat6-kabel.

Voorkom problemen en zorg dat afstandsbeperkingen tot het verleden
behoren

Deze USB-extender lost de beperkingen van de 4,8 m lange, traditionele USB 2.0 kabels, zodat u een
efficiëntere, flexibelere werkomgeving kunt creëren.

Deze extender is een voordelige USB-naar-Ethernet-oplossing die ideaal is voor bijna elk USB 2.0
apparaat. U kunt een webcam achterin een klaslokaal, of een printer in een andere kantoorruimte,
aansluiten op een afstand tot 50 m van uw hostcomputer.
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En, met de meegeleverde voedingsadapter voor de remote unit, kunt u stroomvretende USB-apparaten
zoals externe harde schijven, aansluiten.

Robuuste duurzaamheid en gemoedsrust

In tegenstelling tot andere USB-extenders met een kunststofbehuizing heeft deze extender een metalen
behuizing voor robuuste duurzaamheid. Of de extender nu op een permanente plaats wordt geïnstalleerd,
of steeds van plaats wisselt: deze extender biedt u de gemoedsrust dat uw USB-randapparaat
aangesloten en toegankelijk blijft, precies waar u dat nodig hebt.

Ondersteunt elk besturingssystem en oudere apparaten

De USB 2.0-over-Cat5-of-Cat6-extender is niet afhankelijk van het besturingssysteem, waardoor het vele
verschillende besturingssystemen ondersteunt. Installatie is eenvoudig, zonder dat extra
stuurprogramma's of software vereist zijn, en de extender is neerwaarts compatibel met USB 1.1 en 1.0
randapparaten.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Gebruik een mid-point repeater om de verbindingsafstand van uw
USB-randapparaat te vergroten en kabelwarboel te verminderen

• Perfect voor omgevingen waar de hostcomputer zich op een
ontoegankelijke plaats bevindt

• U hoeft geen nieuwe kabels aan te leggen en kunt USB-verbindingen
tussen ruimtes uitbreiden met de bestaande, reeds in de wand
aanwezige Cat5- of Cat6-kabels

Features

• Plaats uw USB-apparaat precies waar u het nodig hebt (tot 50 m),
met deze voordelige USB-over-Ethernet extender

• Metalen behuizing voor robuuste duurzaamheid
• Onafhankelijk van het besturingssysteem voor snelle, probleemloze

installatie
• De set bestaat uit een lokale unit (zender) en een remote unit

(ontvanger), alsmede een universele voedingsadapter
(voedingsadapter moet op de remote unit worden aangesloten)

• Ondersteunt overdrachtssnelheden tot 480 Mbps
• Plug-and-play en hot-swappable
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Warranty 2 Years

Hardware Bekabeling Cat5 UTP of beter

Poorten 1

Prestaties Max. afstand 50 m / 165 ft

Maximale overdrachtsnelheid 480Mbit/s

MTBF 72.000 uur

Connector(en) Aansluitingen externe eenheid 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk

1 - RJ-45 Vrouwelijk

Connectoren lokale eenheid 1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk

1 - RJ-45 Vrouwelijk

Software Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Systeem- en kabelvereisten Een hostcomputer met een beschikbare USB-A poort (USB
Type-A)

Terminated RJ45 Cat5e- of betere Ethernet-kabel

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Voeding / koppeling

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 ~ 240 AC

Ingangsstroom 0.6 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype N

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 2 A

Vermogensopname 10

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

Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Vochtigheid 0% - 80% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 2 in [52 mm]

Gewicht product 10.7 oz [304 g]

Hoogte product 0.9 in [22 mm]

Kleur Zwart

Lengte product 3.1 in [80 mm]
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Type behuizing Staal

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 25.3 oz [717 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 2.0 Verlenger Lokale Eenheid

1 - USB 2.0 Verlenger Afgelegen Eenheid

1 - 60 cm USB 2.0 kabel

1 - 160 cm RJ45 kabel

8 - Rubberen voetjes

1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, GB, EU, ANZ)

1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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