TUC-ETG

Adaptador USB-C (Tipo-C) para Gigabit Ethernet
TUC-ETG (v1.0R)
• Conectar o dispositivo USB Tipo-C em velocidades rápidas Gigabit
• Compartilhar dados, música, ﬁlmes e muito mais
• O design compacto é ideal para ambientes proﬁssionais
• Suporta Wake on LAN (Modo de suspensão)
O TUC-ETG é um adaptador de rede USB de alta velocidade que permite ligar facilmente a uma rede gigabit a partir de uma porta USB Tipo-C de um
desktop, MacBook® ou notebook. Compatível com porta USB tipo C e compatível com velocidades USB 3.0, 2.0 e 1.1, você pode compartilhar arquivos
e impressoras e obter acesso à Internet de banda larga.

TUC-ETG

Conﬁguração fácil
Instalação simples em minutos

limentação via porta USB
Sem adaptador de energia volumosos-adaptador de
energia compacto alimentado pela porta USB

Conector ﬂexível
Acompanha Cabo USB ﬂexível de 12,7 cm (5 pol.)
que acomoda a maioria dos cenários de instalação

USB Tipo-C
Facilmente se conecta a uma rede gigabit a
partir de uma porta USB Tipo-C do seu
desktop, MacBook® ou notebook.

Projeto de rede

Compatibilidade
Compatível com os sistemas operacionais
Windows® e Mac®.

Velocidades Gigabit
Experiência Full Duplex com velocidade 2
Gbps Ethernet com este adaptador compacto
USB Tipo-C para Gigabit.

TUC-ETG

Especiﬁcações
Padrões
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3az
• USB Tipo-C

Umidade de operação
• Max. 90% sem condensação
Alimentação
• Alimentação via porta USB
Dimensões
• 73 x 24 x 10 mm (2,8 x 1 x 0,4 pol.)
• Comprimento do cabo 130 mm (5 pol)

Interface
• 1 x porta Gigabit Ethernet
• 1 x porta USB Tipo-C (Macho)

Peso
• 20 g (0,8 oz).
Garantia
• 2 anos limitada

Taxa máxima de dados
• Até 2 Gbps (Gigabit)

Certiﬁcações
• CE
• FCC

Características especiais
• Tecnologia de poupança de energia
• Wake on LAN (modo de suspensão)

Conteúdo da embalagem
• TUC-ETG
• Guia de Instalação Rápido
• CD-ROM (controladores)

Sist. Op. Suportado
• Windows® 10
• Mac OS® 10.6 - 10.13
Temperatura de operação
• 0 - 40 ° C (32-104 ° F)
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