
56K USB inbelmodem en fax modem - V.92 - extern
- hardware gebaseerd USB modem
Product ID: USB56KEMH2

Met deze op hardware gebaseerde 56k fax USB modem kunt u toegang krijgen tot het internet via een
inbelverbinding, wanneer breedbandverbindingen niet beschikbaar zijn. De compacte 56k modem wordt
gevoed via USB, en is dus de perfecte accessoire wanneer u reist met uw laptop of als u een back-up
internetverbinding voor uw desktop nodig hebt.

Betrouwbare en veelzijdige internetverbinding

U kunt veelzijdige USB modem als een back-up internetverbinding gebruiken, als u reist naar verder
gelegen plaatsen of afgelegen gebieden, waar geen breedbandverbindingen beschikbaar zijn. Dit modem
ondersteunt overdrachtssnelheden tot 56 Kbps (data) en 14,4 Kbps (fax) en is compatibel met de
nieuwste overdrachtstandaards (V.92, V.90 etc.).

Deze op een controller gebaseerde modem maakt gebruik van on-chip verwerking voor de inbeltoegang
zonder uw computerprestatie aan te tasten en zo systeembronnen te sparen en de belasting van de CPU
tot een minimum te beperken.
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Verzend en ontvang faxen van uw computer

Met de USB-modem kan uw laptop of desktopcomputer ook als een faxapparaat fungeren, waarmee u
faxen kunt verzenden en ontvangen. Dit modem ondersteunt de nieuwste faxoverdrachtmodi, met een
faxoverdrachtssnelheid van 14,4 Kbps.

Eenvoudige mobiliteit

Dankzij het compacte en lichtgewicht design is de USB-modem mobiel: u kunt hem eenvoudig in uw
laptop- of reistas steken. Dit modem wordt gevoed via de USB-hostverbinding, zodat hij snel en
eenvoudig kan worden aangesloten zonder dat een externe netadapter nodig is. 

De USB56KEMH2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Voeg inbelfunctionaliteit toe aan een desktopcomputer, laptop of
netbook, wanneer er geen breedbandtoegang beschikbaar is

• Biedt internettoegang op het platteland en op afgelegen plaatsen
waar breedbandverbindingen niet beschikbaar zijn

• Maak van een PC een faxapparaat voor het verzenden en ontvangen
van faxen

Features

• Voeg inbelondersteuning toe aan een laptop, tablet of
desktopcomputer wanneer breedbandtoegang niet beschikbaar is

• Datatransmissiesnelheid tot 56 Kbps (omlaag) en 33,6 Kbps
(omhoog)

• Full-speed USB-interface (12 MHz), compatibel met USB 2.0
• Compatibel met V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23

en V.21 Bell 212A en Bell 103 datamodi
• Compatibel met V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 klasse 1

en T.31 faxklasse 1.0 faxmodi
• Faxtransmissiesnelheid tot 14,4 Kbps
• Ondersteunt beller-ID-detectie en automatische

telefoonbeantwoorder (TAM)
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Warranty 2 Years

Hardware Bus type USB 2.0

Chipsetcode Conexant - CX93010-21Z

Poorten 1

Prestaties Maximale overdrachtsnelheid 56 Kbps omlaag
36,6 Kbps omhoog 
14,4 Kbps fax

Modulatie
Modem Modulation:
ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22,
V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103

Fax Modulation:
V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2

Data Compression:
V.44, V.42bis and MNP 5

Type en snelheid USB 1.1 - 12 Mbit/s

Connector(en) Type connector(en) 1 - RJ-11

Software Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016
Mac OS 10.9 tot 10.10
Linux kernel 3.16 tot 4.4 (alleen LTS versies)

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Data

1 - OH

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 1.1 in [27 mm]

Gewicht product 0.1 lb [0 kg]

Hoogte product 0.8 in [20 mm]

Kleur Zwart

Lengte product 3 in [77 mm]

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 0.3 lb [0.1 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 56k modem

1 - RJ11-kabel
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1 - Driver-CD

1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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