
TBW-106UB

O Adaptador USB micro Bluetooth® da TRENDnet, modelo TBW-106UB, conecta um computador Windows® a dispositivos Bluetooth® 
como teclados, fones e dispositivos móveis. Ligeiramente maior que uma moeda de um centavo, experimente a excepcional 
conectividade Bluetooth® para distâncias até 100 metros (330 pés) com suporte de áudio estéreo.

•	Bluetooth® 4.0 Classe I com alcance de 100 metros (330 pés)
•	Até 3 Mbps de velocidade de transferência de dados
•	Ligeiramente maior que uma moeda de um centavo
•	Compatível com Windows®

•	Suporte Taxa de Dados Reforçada (EDR) melhora o desempenho
•	Suporte de áudio estéreo
•	Protocolo Bluetooth® de baixo consumo

Adaptador USB micro Bluetooth®

TBW-106UB (v2.0R)



TBW-106UB

Projeto de rede

Velocidade de transmissão
Até 3 Mbps de velocidade de transferência de dados com 
suporte Taxa de Dados Reforçada (EDR)

Alcance
Conecta dispositivos Bluetooth® a distâncias até 100 metros 
(330 pés)

Compacto
Ligeiramente maior que uma moeda de um centavo, pode 
deixar este adaptador compacto ligado ao computador 
quando está em movimento
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Indicadores LED
Indicador LED transmite o estado do dispositivo

Energeticamente eficiente
Suporte do protocolo Bluetooth® de baixo consumo (BLE)

Sistemas operacionais
Compatível com sistemas operacionais Windows®

Interface intuitiva
Gerencie todos seus dispositivos Bluetooth® com o software 
intuitivo Windows®

Áudio estéreo
Experimente	o	áudio	estéreo	com	suporte	Perfil	de	
Distribuição de Áudio Avançado (A2DP)

Compatibilidade do dispositivo Bluetooth®

Retrocompatibilidade com dispositivos Bluetooth®
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Normas
•	Bluetooth® 4.0 de Classe I com EDR
•	Compatibilidade reversa com dispositivos

Bluetooth® v1.1
Interface do hardware
•	USB 2.0
•	Indicador LED

Segurança
•	128-bit	AES	(Padrão	de	Criptografia	Avançada)

Compatibilidade
•	Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

Características especiais
•	Bluetooth® Baixa Energia (BLE) e suporte em

modo duplo
•	Taxa de dados até 3 Mbps
•	Alcance	sem	fios	até	100	metros	(330	pés)
•	Suporta	áudio	estéreo	com	Perfil	de	Distribuição

de Áudio Avançada (A2DP)
•	Serviços de Apoio: rede de área pessoal, linha

discada, interface serial, transferência de arquivos,
sincronização de informação, envio de objetos,
imprimir, dispositivo de interface humana, fax,
serviço de imagem básico, distribuição áudio

avançada (A2DP), fones de ouvido/microfone, lista 
telefônica, mensagens

Potência de saída sem fios/sensibilidade 
de recepção
•	Potência de saída: 20 dBm máx.
•	Sensibilidade de recepção: -84 dBm

Modulação
•	GFSK,	π/4	DQPSK,	8DPSK

Potência
•	Alimentado através de USB bus
•	Consumo: 200 mA (máx.)

Temperatura operacional
•	-10 – 50 °C (14 – 122 °F)

Umidade operacional
•	Máx. 95% sem-condensação

Certificações
•	CE
•	FCC

Dimensões
•	20 x 12 x 5 mm (0,8 x 0,5 x 0,2 polegadas)

Peso
•	1,8 g (0,06 onça)

Garantia
•	Limitada em 2 anos

Conteúdo da embalagem
•	TBW-106UB
•	Guia de Instalação Rápida Multilíngue
•	CD-ROM (Guia do Usuário)

Especificações

A TRENDnet é uma marca registrada. Outras marcas e nomes de produtos são marcas dos seus respectivos titulares. A informação fornecida neste documento pertence aos produtos da TRENDnet e está sujeita a modificação a 
qualquer momento, sem aviso. Para informação mais recente de produtos por favor visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos os direitos reservados.
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