
TEW-804UB

O Adaptador USB sem fios de dual band AC600 da TRENDnet, modelo TEW-804UB, liga um computador Windows® ou Mac® a uma 
revolucionária rede Wireless AC. Estabeleça a ligação a uma rede Wireless AC até 433 Mbps ou a uma rede Wireless N até 150 Mbps. 
Este adaptador de elevado desempenho apresenta um factor de forma compacto.

• Actualize o seu computador para uma rede Wireless AC de 433 Mbps
• Conecta a uma rede Wireless N a até 150 Mbps
• Configuração intuitiva e rápida
• Alimentado pela porta USB do computador
• Ligação à rede com apenas um toque no botão WPS
• Compatível com Windows® e Mac®

Adaptador USB sem fios de dual band AC600
TEW-804UB



TEW-804UB

Projeto de rede

Desempenho
A próxima geração Wireless AC
A rede 802.11ac fornece transmissão de vídeo HD numa 
casa com muitas ligações

Dual band
Ligação a rede Wireless AC de 433 Mbps ou a rede Wireless 
N de 150 Mbps

Compatível retroativamente
Compatível com os dispositivos sem fios mais antigos

Wireless Criptografada
Compatível com as mais recentes normas de encriptação 
(até WPA2)

Segurança

Uma conexão de toque
Ligue com segurança a uma rede sem fios com apenas um 
toque no botão Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Instalação Fácil
Coloque em operação em minutos com o intuitivo guia de 
instalação

Facilidade de Uso

Sistemas Operativos
Compatível com sistemas operativos Windows® e Mac®



TEW-804UB

Updated: 05/04/15

Especificações
Standards

• IEEE 802.11a
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n (2,4 + 5 GHz: até 150 Mbps)
• IEEE 802.11ac (versão provisória 2,0, até 433 
Mbps)

Interface de Hardware
• USB 2.0
• Botão WPS/LED Indicadores

Segurança
• Compatível com a codificação sem fios até WPA2

Compatibilidade
• Windows® 8, 7, Vista, XP
• Mac OS® 10.4-10.10

Características Especiais
• Factor de forma compacto
• Conectividade de alta velocidade 802.11ac

Alimentação
• Consumo de Energia: Máx. 224 mA

Temperatura de Operação
• 0 - 40°C (32 - 104°F)

Umidade de Operação
• Máx. 95% sem-condensação

Certificações
• CE
• FCC

Dimensões
• 38 x 19 x 8 mm (1,5 x 0,75 x 0,31 polegadas)

Peso
• 5 g (0,18 onças)

Garantia
• Limitada de 3 anos

Conteúdo da Embalagem
• TEW-804UB
• Guia de Instalação Rápida Multi-línguas
• CD-ROM (Utilitários e Driver)

*Para o máximo de desempenho até 433 Mbps usar com um router sem fios ou um ponto de acesso 802.11ac de 433 Mbps
** As taxas máximas do sinal wireless são referenciadas das especificações teóricas IEEE 802.11. O throughput de dados e alcance variarão dependendo da interface. 
trafego de rede. materiais de construção e outras condições.

Ligação USB
Botão WPS
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