US424
Comutador de Partilha Periférico de 4 X 4 USB 2.0

O US424 é um dispositivo de compartilhamento de periféricos USB de 4 portas que possibilita que 4 computadores compartilhem o
uso de 4 dispositivos USB – um teclado, um mouse e até dois dispositivos periféricos. Isso elimina os custos de ter teclado, mouse e
dispositivo(s) periférico(s) USB separado(s) para cada computador. O design all-in-one do US424 possibilita uma instalação limpa e
organizada – não há necessidade de conectar 4 cabos USB distintos ao computador, o que elimina o excesso de cabos.
Para ainda mais conveniência, inclui um seletor de portas externo remoto que pode simplificar a instalação no escritório e
selecionar qual computador precisa usar os dispositivos USB. O US424 é a maneira ideal de compartilhar periféricos USB em um
ambiente de trabalho multimídia.

Caraterísticas
4 portas USB integradas – o design all-in-one proporciona uma instalação limpa organizada que reduz o excesso de cabos
Possibilita que 4 computadores compartilhem 4 dispositivos USB – um teclado, um mouse e até dois dispositivos periféricos
USB
Seleção de porta simples, via seletor de portas remoto, para posicionamento conveniente do comutador
Compatível com USB 2.0
Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac e Sun
Os LEDs indicam a porta que tem atribuida os sinais USB
Proteção contra sobrecarga
Não requer alimentação (suporta adaptador de energia USB opcional)
Pode ser conectado com a máquina ligada

Especificações
Ligações do
computador

4

Seleção de portas

Seletor de porta remota

Conectores
Computador

4 x USB Tipo A Macho (Preto)

Dispositivo

4 x USB Tipo A Fêmea (Preto)

Alimentação
(Opcional)

1 x USB mini B Fêmea (Preto)

Comprimento do cabo
Cabo USB

2 x 1,2 m / 2 x 1,8 m

Seletor de porta
remota

1,8 m

LED
Selecionado

2 (Verde/Laranja)

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 )

Dimensões (C x L x
A)

8.24 x 6.65 x 2.53 cm
(3.24 x 2.62 x 1 in.)

Nota

Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões
físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.
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