
Cabo de alta velocidade para compartilhamento PC
a PC
TU2-PCLINK (v1.0R)

O compartilhamento de arquivos entre computadores baseados em Windows é facilitado com o cabo de alta velocidade para compartilhamento de PC a

PC, modelo TU2-PCLINK (para compartilhar arquivos com computadores MAC compre o TU2-PMLINK da TRENDnet). Não é necessária nenhuma

instalação. Basta conectar os dois computadores com o cabo de 1,8 m (6 pés) e um ícone aparece automaticamente. Abra as janelas de

compartilhamento de arquivos duplas e arraste e solte os arquivos através da conexão de alta velocidade de 160Mbps USB 2.0. É muito fácil!

• Compartilhamento de arquivos de alta velocidade de 160Mbps entre PCs

• Nenhuma instalação necessária, basta conectar e usar

• Pronto para Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP e 2000

• Conveniente cabo de 1,8m (6 pés)

• Não é necessária energia externa.

TU2-PCLINK



• Compatível com as especificações USB 2.0, 1.1 e 1.0
• Transferência bidirecional de dados ou arquivos entre dois PCs
• Compatível com os sistemas operacionais Windows 10(32/64-bit)/8 ou 8.1(32/

64-bit)/7(32/64 bits)/Vista(32/64 bits)/XP(32/64 bits)/2000
• Taxas de transferência de dados de até 160Mbps
• Alimentado por barramento USB. Não é necessária alimentação externa
• Plug & Play com carregamento automático do driver.
• Garantia limitada de 2 anos
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Projeto de rede



Especificações
Norma

• USB 2.0, 1.1

Interface

• USB tipo A fêmea

SOs suportados

• Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000

Taxa de dados

• Até 160Mbps

Modo de energia

• Alimentado por barramento USB

Consumo de energia

• 1w

Dimensões

• Unidade: 80 x 25 x 9 mm (3,14 x 0,98 x 0,35 pol.), Cabo: 1,8m (6 pés)

Peso

• 50g. (1,76oz)

Temp. operação

• 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122° F)

Temp. armazenagem

• -40°C ~ 55°C (-40°F ~131°F)

Umidade

• 90% (sem condensação)

Certificações

• CE, FCC

Conteúdo da embalagem

• TU2-PCLINK

• Guia de instalação rápida multi-idiomas
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