
Adaptador USB 2.0 para Fast Ethernet
TU2-ET100 (v6.0R)

• Conecte seu dispositivo com porta USB habilitada com velocidade de fast Ethernet

• Compartilhe rapidamente dados, música, filmes e outros recursos de rede

• Design compacto reduz a desordem no desktop

O TU2-ET100 é um adaptador USB 2.0 de alta velocidade para Fast Ethernet que permite que você se conecte facilmente a uma

rede de 10/100Mbps a partir de uma porta USB em um desktop, MacBook®, ChromeBook™ ou notebook. Compatível com USB 2.0,

USB 1.0 e 1.1, você pode compartilhar arquivos e impressoras e obter acesso ã internet de banda larga.

TU2-ET100



Adaptador Compacto
Com design compacto é ideal para ambientes

profissionais.

Compatibilidade
Compatível com sistemas operacionais

Windows e Mac.

Velocidade Fast Ethernet
Experiência Full Duplex 200 Mbps Ethernet

com este compacto adaptador USB 2.0 para

Fast Ethernet.

PROJETO DE REDE

TU2-ET100



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.

10.13, 10.12, 10.11, 10.10, • Mac OS
10.9, 10.8, 10.7, 10.6

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES
Normas

• IEEE 802.3

• IEEE 802.3u

• USB 1.1

• USB 2.0

Interfaz

• 1 Puerto Fast Ethernet a 10/100 Mbps

• 1 puerto USB tipo A (macho)

Tasa de datos máxima

• Hasta 200 Mbps (full duplex)

Sistemas operativos admitidos

• Windows® 10, 8.1, 8, 8 RT, 7

Alimentación

• Vía USB

• Consumo: 178 mA

Dimensiones

• 72 x 23 x 15 mm (2,8 x 0,9 x 0,6 polegadas)

• Comprimento do cabo 105 mm (4 pol)

• 28 g (1 onça)

Temperatura de Operação

• 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)

Humidade de Operação

• Máx. 90% sem condensação

Certificações

• CE

• FCC

Garantia

• 2 anos limitada

Conteúdo da embalagem

• TU2-ET100

• Guia de Instalação Rápida

• CD-ROM (Drivers)

Fácil Configuração
Simples instalação em minutos

Conector Flexível
Cabo USB, flexível, de 10.5 cm (4
pol.) acomoda a maioria dos cenários
de instalação

Alimentação via porta USB
Adaptador compacto alimentado
através da porta USB
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