
TU3-ETGH3

O USB 3.0 ao adaptador do Gigabit + ao cubo de USB de TRENDnet, modelo TU3-ETGH3, adiciona um porto de Gigabit Ethernet e três 
5 portos do USB 3.0 superveloce dos Gbps a um computador de Windows® ou de Mac®. O TU3- ETGH3 é igualmente compatível com 
USB 2.0 e 1.1 portos. Um adaptador opcional incluído do poder fornece o poder pleno pôr dispositivos com fome de USB.

•	Adicionar um porto de Gigabit Ethernet
•	Adicionar três porte USB 3.0 5 Gbps
•	PC e Mac® compatíveis
•	O cabo Flexível do USB 3.0 acomoda a maioria de instalações
•	Para Trás - compatível com USB 2.0 e 1.1 portos
•	Poder Pleno para dispositivos com fome de USB do poder

USB 3.0 ao adaptador do Gigabit + ao cubo de USB
TU3-ETGH3 (v1.0R)



TU3-ETGH3

Projeto de rede

Connettore flessibile
O	cabo	flexível	Unido	do	USB	3.0	de	10	cm	(4	polegadas)	
acomoda a maioria de encenações da instalação

SuperSpeed USB 3.0
Adiciona três USB 3.0 Portas que apoiam velocidades dos 5 
Gbps quando conectados ao USB 3.0 um porto

Ethernet Gigabit
Adiciona um porto de Ethernet Gigabit 

USB 3.0

Computador
USB 3.0

Ethernet
Gigabit  

Compatibilidade
Compatível com as portas USB 2.0 e 1.1

Alimentação
O adaptador opcional assegura a operabilidade de 
dispositivos conectados com fome de USB do poder

Sistemas operativos
Compatível com os sistemas operativos Windows® e Mac®

Características
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Padrões
•	IEEE 802.3
•	IEEE 802.3u
•	IEEE 802.3x
•	IEEE 802.3ab
•	IEEE 802.3az
•	USB 3.0
•	USB 2.0
•	USB 1.1

Interfaces do dispositivo
•	1 x ligação USB 3.0 do tipo A (m)
•	3 x type-A (female) USB 3.0 portas
•	1 x Porta Gigabit

Velocidade máxima de transferência de 
dados
•	Até 2 Gbps (Porta Gigabit)
•	Até 5 Gbps (Porta USB 3.0)

Características especiais
•	Economia de energia com tecnologia GREENnet

Sistemas compatíveis
•	Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
•	Mac® OS 10.6 - 10.12

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

Umidade de operação
•	Máx. 90% sem-condensação

Certificações
•	CE
•	FCC

Dimensões
•	105	x	40	x	25	mm	(4	x	1,6	x	1	polegadas)

Peso
•	64	g	(2,2	onças)

Adaptador de tensão
•	Entrada:	100	-	240	V,	50/60	Hz,	0,5	A
•	Saída: 5 V DC, 2.5 A
•	Consumo: Max. 12,5 Watts

Alimentado pelo barramento USB
•	Saída: 3,3 V, 500 mA
•	Consumo:	Max.	4,5	Watts

Garantia
•	Limitada de 2 anos

Conteúdo da embalagem
•	TU3-ETGH3
•	Guia de instalação rápida multi-línguas
•	CD-ROM (Driver e guia de usuário)
•	Adaptador de Tensão (5 V DC, 2,5 A)

Especificações

A TRENDnet é uma marca registrada. Outras marcas e nomes de produtos são marcas dos seus respectivos titulares. A informação fornecida neste documento pertence aos produtos da TRENDnet e está sujeita a modificação a 
qualquer momento, sem aviso. Para informação mais recente de produtos por favor visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos os direitos reservados.

20675 Manhattan Place  •  Torrance  •  CA 90501  •  USA  •  T: 1- 888-326-6061  •  F: 1-310-961-5511  •  intlsales@trendnet.com  •  www.TRENDnet.com


