UE350A
Cabo de Extensão USB 3.0 de 5 m

À medida que os dispositivos USB 3.0 se tornam populares, a demanda pela cobertura de maiores distâncias por eles cresce de
forma notável. O cabo extensor USB 3.0 UE350A da ATEN não apenas aumenta a distância dos dispositivos USB para até 5 metros,
mas também entrega uma taxa de transferência de até 5Gbps ao ser usado juntamente com um controlador e um dispositivo USB
3.0 – um aumento impressionante de dez vezes a capacidade do USB 2.0.
Além de sua alta velocidade e taxa de transferência, o UE350A também proporciona uma conexão de alta qualidade e durabilidade
que entrega o máximo do padrão USB 3.0. Ao mesmo tempo, é compatível com as versões anteriores, USB 2.0 e 1.1, aumentando
a confiabilidade dos dados. Com o UE350A, aumentar a distância de seu dispositivo USB 3.0 é rápido e fácil, o que o torna ideal
para suas instalações USB.
Caraterísticas
Aumenta a distância de um dispositivo USB para até 5m
Compatível com USB 3.0, 2.0 e 1.1
USB 3.0 Hub IC – suporte total para hot swapping para diversos dispositivos USB 1.1/2.0/3.0
Suporta USB super-speed (5Gbps)
Plug and play – não exige instalação de software adicional
Suporte multiplataforma – Windows e Mac
Não precisa de adaptador de energia externo *
* Alguns dispositivos USB podem precisar de um adaptador de energia avulso.

Especificações
Conectores
Porta USB

1 x USB Tipo A Macho

Transferência

1 x USB Tipo A Fêmea

Especificação USB

3.0 / 2.0 / 1.1 para Velocidade Super / Alta / Total ou Baixa

Comprimento do cabo

5m

Velocidade de transmissão de dados

Até 5 Gbps

Especificações ambientais
Temperatura de funcionamento

0–40°C

Temperatura de armazenamento

-20–60°C

Humidade

0-80% HR, sem condensação

Propriedades físicas
Caixa

Plástico

Peso

0.22 kg ( 0.48 lb )
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