
Mini Hub USB-C de 4 portas
TUC-H4E (v2.0R)

Mini Hub USB-C 4 portas da TRENDnet, modelo TUC-H4E, instantaneamente adiciona quatro portas USB 3.0 ao seu computador ou notebook. Fácil

instalação—apenas conecte em sua unidade flash o dispositivo de armazenamento e outros dispositivos USB 3.0 para obter velocidades 10 vezes mais

rápidas do que uma conexão USB 2.0. O TUC-H4E é compatível com dispositivos USB 2.0 e 1.1.

• Sem necessidade de CD de instalação

• Adicione quatro portas USB 3.0 a um computador USB-C

• Cabo USB-C integrado de 12,5cm (4,9 pol.)

• Alimentado pela porta USB – Não é necessário adaptadores de energia

• Design compacto para facilitar o uso

TUC-H4E



Design compacto
O design compacto reduz a desordem da

área de trabalho.

USB 3.0
Conecte facilmente até quatro dispositivos

USB 3.0 a um computador desktop ou

notebook com USB-C.

Cabo integrado
O cabo USB-C flexível de 12,5cm (4,9

pol.) permite a maioria dos cenários de

instalação.

Configuração fácil
Sem necessidade de CD de instalação

USB 3.0
Conecte facilmente até quatro
dispositivos USB 3.0 a um computador
desktop ou notebook com USB-C

Cabo integrado
O cabo USB-C flexível de 12,5cm (4,9
pol.) permite a maioria dos cenários de
instalação.

Sistemas operacionais
Compatível com os sistemas
operacionais Windows® e macOS®

Compatibilidade com versões
anteriores
Compatível com dispositivos USB 2.0 e
1.1

TUC-H4E
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TUC-H4E

Estándares • USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1
• USB Tipo-C

Interface • 1 Conector USB Tipo C
• 4 portas USB 3.0

Taxa Máxima de
Dados

• Até 5Gbps

Características
especiais

• Formato compacto
• Cabo Flexível USB Tipo C (12.7cm)
• Alimentado via USB
• Saída: 5v / 0,9A
• Consumo: 4,5 W (máx.)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

• TUC-H4E
• Guia de Instalação Rápido

Temperatura de
operação

• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidade de
operação

• Máx. 90% sem condensação

Certificações • CE
• FCC

Dimensões • 85 x 50 x 15mm (3,4 x 1,96 x 0,6 pol.)
• 44g (1,55 oz)

Garantia • 2 anos

Especificações

Compatibilidade
do Sistema

• Windows: 10, 8.1, 8
• macOS: 10.9 – 10.13


	Page 1
	Page 2
	Page 3

