
Adaptador USB para 10/100Mbps
TU2-ET100 (v4.0R)

O TU2-ET100 é um adaptador de rede USB de alta velocidade que permite que você se conecte instantaneamente a uma rede 10/100Mbps de um

computador de mesa habilitado para USB ou notebook. Compatível com USB 2.0 e compatibilidade retroativa com USB 1.0 e 1.1. Você pode

compartilhar arquivos, impressoras e também obter acesso à Internet de banda larga para explorar recursos valiosos na Internet.

• Conecte seu laptop ou PC com velocidades de Fast Ethernet

• Compartilhe rapidamente dados, músicas, filmes e mais

• O projeto compacto é ideal para profissionais em movimento
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• Compatível com as especificações USB 2.0 e USB 1.1
• Compatível com as normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u
• Suporta operações em full-duplex e half-duplex
• Suporta modo suspenso e ativação remota através vinculação ou pacote mágico
• Suporta IPv6
• Driver integrado para windows 8.1/8.
• Compatível com Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X 10.5~10.10
• Alimentado pela porta USB. Não é necessário adaptador de energia externo
• LEDs de diagnóstico
• Garantia limitada de 3 anos
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Projeto de rede



Especificações

Hardware

Normas

• USB 2.0, 1.1, 1.0

• IEEE 802.3 10Base-T

• IEEE 802.3u 100Base-TX

Taxa de transferência de dados

• Ethernet: 10Mbps/20Mbps (Half/Full Duplex)

• Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half/Full Duplex)

Buffers integrados

• 20KB de SRAM para buffer de pacotes RX

• 8KB de SRAM para buffer de pacotes TX

SOs suportados

• Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

• Mac OS® X 10.5~10.10

LEDs

• Energia(verde), Link(âmbar)

Energia

• Alimentado pelo barramento

Consumo de energia

• 178mA

Gerenciamento de energia

• Modo suspenso

• Wake on LAN

Dimensões

• Unidade: 66 x 22 x 15 mm (2,6 x 0,8 x 0,6 pol.) , Cabo: 245 mm (9,6 pol.)

Peso

• 0,9 oz (25g.)

Temperatura

• Operação: 0° C~ 70° C (32° F~ 158° F)

• Armazenagem: -10° C~ 80° C (14° F~ 176° F)

Umidade

• Máximo 90% (sem condensação)

Certificações

• CE, FCC

Conteúdo da embalagem

• TU2-ET100

• Guia de instalação rápida multi-idiomas

• CD-ROM (Drivers e Guia do usuário)
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