
Adaptador Micro Bluetooth 5.0 USB com BR/EDR/BLE
TBW-110UB (v1.0R)

• Rádio Classe I Bluetooth® 5.0 com alcance de 100 m (328 pés)

• Suporta taxa de dados básica/taxa de dados aprimorada (BR/EDR) com velocidades de até 3Mbps

• Compatível com Bluetooth de baixa energia (BLE) com velocidades de até 2Mbps

• Compatível com dispositivos Bluetooth 2.0/2.1/3.0/4.2

• Suporta sistemas operacionais Windows®

• Suporte para áudio estéreo

• Design ultracompacto

O Adaptador USB Micro Bluetooth 5.0 da TRENDnet com BR/EDR/BLE, modelo TBW-110UB, conecta um computador Windows® a

dispositivos Bluetooth®, como teclados, fones de ouvido e dispositivos móveis. Este adaptador Bluetooth compacto para PC tem

aproximadamente o tamanho de uma moeda de um centavo, o que é ótimo para usuários que precisam levá-lo na estrada.

Experimente a conectividade Bluetooth de classe 1 para distâncias de até 100m (328 pés) com suporte de áudio estéreo de alta

qualidade. Este adaptador Bluetooth para PC oferece suporte a velocidades de taxa básica/taxa de dados aprimorada (BR/EDR) de

até 3Mbps e Bluetooth de baixa energia (BLE) de até 2Mbps.
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Bluetooth 5.0
Transfira arquivos de seu PC de/para

seu telefone habilitado para Bluetooth,

enquanto conecta simultaneamente ao

seu fone de ouvido Bluetooth.

Áudio estéreo
Experimente áudio estéreo de alta

qualidade com suporte para perfil de

distribuição de áudio avançado (A2DP).

Design ultracompacto
O design ultracompacto estende-se a

menos de três oitavos de polegada (9

mm) da borda do computador.
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CARACTERÍSTICAS
Configuração fácil

Instalação rápida e fácil com
configuração guiada intuitiva

Bluetooth 5.0

Estes adaptadores Bluetooth 5.0
permitem que você transfira
arquivos do seu computador de/
para seu telefone habilitado para
Bluetooth, enquanto
simultaneamente conecta você ao
seu fone de ouvido Bluetooth

Áudio estéreo

Experimente áudio estéreo usando
este adaptador Bluetooth para PC
com suporte para Perfil de
Distribuição de Áudio Avançado
(A2DP)

Design ultracompacto

Design de dongle Bluetooth
ultracompacto que se estende a
menos de três oitavos de polegada
(9mm) da borda de um computador

Energia Eficiente

Suporte ao protocolo Bluetooth Low
Energy (BLE) com taxas de data de
até 2Mbps

Compatibilidade de
Dispositivos Bluetooth

Este adaptador Bluetooth para PC
é compatível com versões
anteriores de dispositivos Bluetooth
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ESPECIFICAÇÕES
Estándares

• Bluetooth® 5.0 Classe I

• Compatível com versões anteriores

Interfaccia hardware

• USB 2.0

Cifragem

• 128-bit E0 e AES-CCM

Compatibilidade

• Windows® 10, 8.1, 8, 7

Características especiais

• Suporta modo dual BR/EDR

• Bluetooth Classe I até 100m (328 pés)

• Suporta Bluetooth® Baixa Energia (BLE)

Frequência

• 2.402 – 2.480GHz

Taxa de Dados

• Até 3Mbps

Antena

• 1 x 1.2dBi (máx.) interna

Energia de saída

• 4.5dBm

Sensibilidade de recepção

• -70dBm

Alimentação

• Barramento USB Alimentado

• Consumo máximo: 0,22W

Temperatura de operação

• 0° - 40° C (32 – 104° F)

Dimensão

• 14,9 x 17,4 x 7,1mm (0,58 x 0,68 x 0,28 pol.)

Peso

• 1,8g (0,06 oz)

Certificações

• CE

• FCC

Garantia

• 3 anos

Conteúdo da embalagem

• TBW-110UB

• Guía de instalación rápida

• CD-ROM (Driver & Guia do Utilizador)

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.
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