
Switch de Compartilhamento 4 Computadores 4 Portas
USB 3.1
TK-U404 (v1.0R)

• 4 portas USB 3.1 Gen 1 (Tipo A) para conexões de PC

• 4 portas USB 3.1 Gen 1 (Tipo A) para dispositivos periféricos

• 1 porta USB Micro-B para alimentação

• Configuração simples sem driver para instalação

• Alimentado via USB - não é necessário adaptador de energia externo

• Cabeamento necessário incluído

• Compatível com dispositivos USB 3.0, 2.0 e 1.1

• Compatível com os sistemas operacionais Windows e Mac

• LED indicador mostra o computador ativo

Switches de Compartilhamento Multi-Computador de 4 Portas USB 3.1 da TRENDnet comuta um hub USB 3.1 de 4 portas

selecionável que você pode compartilhar entre vários computadores. Esses switches USB são fáceis de instalar - basta conectar o

mouse, teclado, pen drives ou scanners e compartilhar esses dispositivos com vários computadores. Os switches de

compartilhamento de 4 portas USB 3.1 suportam uma ampla variedade de periféricos USB com compatibilidade com versões

anteriores USB 3.0, 2.0 e 1.1.
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Fácil instalação
Esse switch USB é fácil de instalar - basta

conectar mouse, teclado, pen drives ou

scanners e compartilhar esses dispositivos

com até quatro computadores.

Design compacto
Com uma caixa compacta torna esse switch de

compartilhamento USB 3.1 ideal para

instalações de mesa.

Alimentado por USB
O switch USB é alimentado via USB - nenhum

adaptador de energia externo é necessário.
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CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

Interfaccia hardware

• 4 x USB 3.1 Gen 1 Tipo A para PCs

• 4 x USB 3.1 Gen 1 Tipo A para dispositivos

• 1 x Micro USB

Controle de Chaveamento

• Botão de pressão

Temperatura operacional

• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

• Máx. 90% sem condensação

Energia

• Alimentado por USB

Dimensão

• 117 x 71 x 22mm (4.6 x 2.8 x 0.87 pol.)

Peso

• 98 g (3,5 libras)

Garantia

• 2 anos

Certificações

• CE

• FCC Classe B

• ROHS

Conteúdo da embalagem

• TK-U404

• Guia de Instalação Rápido

• 4 x USB 3.1 Gen 1 Tipo A para Tipo A

• 1 x Cabo Micro USB

USB 3.1
Os LEDs indicadores no switch USB
mostram o computador ativo

Fácil instalação
Essa opção de compartilhamento USB
é fácil de instalar - basta conectar
unidades flash, impressoras, scanners
e outros dispositivos USB 3.1 e depois
compartilhar esses dispositivos com
vários computadores

Design compacto
Uma caixa compacta torna esse
comutador de compartilhamento de
hub USB 3.1 ideal para instalações de
desktop

Compatível com versões
anteriores
Compatível com dispositivos USB 3.0,
2.0 e 1.1

Indicadores de LED
Os LEDs indicadores no switch USB
mostram o computador ativo
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Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser 

diferente da descrita aqui.
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