
4-poorts USB 2.0-over-Cat5-of-Cat6 extender - tot
50 m
Product ID: USB2004EXTV

Deze 4-poorts USB 2.0 extender is een handige en voordelige oplossing  om vrije werkruimte te creëren.
Nu kunt u het bereik van uw USB 2.0 apparaten uitbreiden via één Ethernet-kabel, tot 40 m via Cat5 of
50 m via Cat6.

Neem de extra stap voor grotere productiviteit

Los de beperkingen van 4,8 m lange USB-kabels op om een meer flexibele en efficiënte werkomgeving te
creëren. Nu kunt u max. vier USB-apparaten op afstand van uw hostcomputersysteem plaatsen. Plaats uw
harde-schijfbehuizing, printer, scanner, webcam en andere populaire randapparaten precies waar u die
nodig hebt, om tijd te besparen en uw productiviteit te verbeteren.
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De poort locatie zorgt voor snelle en eenvoudige verbindingen

Krijg snel toegang tot de USB-apparaten die u het vaakst gebruikt. Vaak onderweg? Gebruik de twee
bovenste poorten voor snelle, gemakkelijke  verbindingen met draagbare apparaten zoals flashdrives,
smartphones en tablets. Bovendien hebt u nog twee poorten aan de voorkant voor printers of andere
apparaten die meer permanent installatie vereisen.

Ondersteunt elk besturingssystem en oudere apparaten

De veelzijdige USB2004EXTV ondersteunt Windows®-, Mac®- en Linux-systemen. Eenvoudige installatie
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.

www.startech.com
1 800 265 1844



Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Geen nieuwe bedrading nodig – gebruik bestaande directe
kabelverbindingen, in de wand Cat5 of Cat6, om uw USB-
verbindingen tussen ruimtes uit te breiden

• Gebruik een mid-point repeater om de verbindingsafstand van uw
USB-randapparaten te vergroten

Features

• Plaats uw apparaten waar u die nodig hebt met deze voordelige USB-
extender

• Uniek 4-poorts design met 2 poorten aan de bovenkant voor
gemakkelijke toegang

• Besturingssysteemonafhankelijk voor snelle, probleemloze installatie
• Set bestaat uit een zender een 4-poorts hubontvanger
• Ondersteunt transmissiesnelheden tot 480 Mbps
• Plug-and-play en hot-swappable
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Warranty 2 Years

Hardware Bekabeling Cat5 UTP of beter

Poorten 4

Prestaties Max. afstand 50 m / 165 ft

Maximale overdrachtsnelheid 480Mbit/s

Connector(en) Aansluitingen externe eenheid 4 - 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 USB-computersysteem met beschikbare USB-poort

Cat5 of hogere Ethernet-kabel met RJ45-stekker

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Voeding / koppeling

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 ~ 240 AC

Ingangsstroom 0.4 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype N

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 2.0 A

Vermogensopname 10

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

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

Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 2 in [52 mm]

Gewicht product 11.3 oz [319 g]

Hoogte product 0.9 in [22 mm]

Kleur Zwart

Lengte product 3.1 in [80 mm]

Type behuizing Staal
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Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 26.3 oz [744 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 2.0-verlenger lokale eenheid

1 - USB 2.0-verlenger externe eenheid

1 - 0,5 m Mini-USB naar USB 2.0 A-kabel

1 - 1,5 m RJ45 Ethernet-kabel

8 - Rubberen voetjes

1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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