
USB Wi-Fi adapter - AC600 - Dual-Band Nano
adapter - draadloos
Product ID: USB433ACD1X1

Deze USB Wi-Fi® adapter voegt dual-band draadloze connectiviteit toe aan uw laptop, tablet of
desktopcomputer, en heeft een compacte nano-vormfactor. Deze adapter vereenvoudigt de vervanging of
upgrade van de draadloze capaciteit van uw computer, omdat hij toegang biedt tot 2,4 GHz en 5 GHz Wi-
Fi® netwerken.

Draadloze connectiviteit waarop u kunt vertrouwen

Deze dual-band USB wifi-adapter voegt betrouwbare draadloze AC-connectiviteit toe aan uw laptop, tablet
of desktopcomputer. Nu de eisen aan bandbreedte-intensieve netwerkapplicaties zoals online vergaderen,
streamen van HD video, bestandsoverdracht en spelen van games steeds hoger worden, biedt deze USB
draadloze AC-adapter u een hogere snelheid en een groter bereik voor uw draadloze netwerk op uw
kantoor of thuis. De dual-band wifi-adapter ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 433 Mbps op de
minder drukke 5 GHz band, plus tot 150 Mbps op de 2,4 GHz band.
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Handige kleine vormfactor

De USB nano draadloze adapter heeft een compacte vormfactor, zodat u hem met minimale belemmering
in uw laptop of tablet kunt steken. Deze wifi-adapter is de perfecte accessoire voor uw laptop, omdat u
hem aangesloten kunt laten zonder dat u zorgen hoeft te maken dat de adapter in de weg zit als
u onderweg bent.

Veelzijdig gebruik

De veelzijdige netwerkadapter heeft een 1T1R (1 zender, 1 ontvanger) antenne ontwerp. Voor de
integratie in al uw netwerkapparaten is de USB 802.11ac adapter ook neerwaarts compatibel met
802.11a/b/g/n netwerken. De USB wifi-adapter ondersteunt USB 2.0 for brede compatibiliteit.

De USB433ACD1X1 wordt 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

• Vervang of upgrade de draadloze capaciteiten van uw laptop, tablet
of desktopcomputer naar de meest recente draadloze AC-
connectiviteit

• Upgrade uw laptop zodat u verbinding kunt maken met de minder
drukke 5 GHz wifi-band ter voorkoming van storingen door
gebruikelijke draadloze apparatuur zoals mobiele telefoons

• Voeg wifi-netwerken toe aan uw desktopcomputer zonder interne
uitbreiding

• Vergader online, verzend bestanden, stream HD video of speel
games zonder vertraging dankzij snellere draadloze prestaties

Features

• Voeg dual-band draadloze connectiviteit toe aan uw laptop, tablet of
desktopcomputer

• Compatibel met zowel 2,4 GHz als 5 GHz netwerken (802.11ac is
alleen 5 GHz)

• Dataoverdrachtsnelheden tot 433 Mbps bij 5 GHz en 150 Mbps bij 2,4
GHz

• USB 2.0 hostinterface
• Compacte nano-vormfactor
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac conform
• Ondersteunt WEP (64-128 bit), WPA en WPA2 draadloze beveiliging
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Warranty 2 Years

Hardware Antenneconfiguratie 1x1:1 (TxR:S)

Bus type USB 2.0

Chipsetcode Realtek - RTL8811AU

Industriestandaarden IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE
802.11a, IEEE 802.11b

Interface Draadloos

Prestaties Beveiligingsmogelijkheden WEP-encryptie

WPA and WPA2-PSK Data Encryption

TKIP/AES

WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption

Frequentiebereik 2.4000~2.4835GHz
5.150~5.825GHz

Full duplex ondersteuning Ja

Maximale overdrachtsnelheid 433 Mbps (5 GHz)
150 Mbps (2,4 GHz)

Modulatie DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short
preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM,
256QAM

Connector(en) Type connector(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk

1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)

Software Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 tot 10.14

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Compatibel met zowel 2.4GHz als 5GHz netwerken
(802.11ac alleen met 5 GHz)

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

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

Opslagtemperatuur -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 0.9 in [22.3 mm]

Gewicht product 0.1 oz [2 g]

Hoogte product 0.3 in [8.5 mm]

Kleur Zwart
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Lengte product 0.7 in [16.6 mm]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 2.6 oz [74 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB draadloze netwerkadapter

1 - Driver-CD

1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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