USB-C naar gigabit netwerkadapter - zilver
Product ID: US1GC30A

Nu kunt u gemakkelijk verbinding maken met een gigabit netwerk via de USB -C™ poort van uw laptop.
Deze gigabit Ethernet (GbE) netwerkadapter biedt betrouwbare netwerkverbindingen - zelfs zonder
stuurprogramma's te hoeven installeren. De gestroomlijnde zilveren design past perfect bij uw MacBook,
en elke laptop of Chromebook™ met een soortgelijke look.

Gestroomlijnd design en goede mobiliteit
Geproduceerd met een hoogwaardige aluminium behuizing met zilveren finish, past de netwerkadapter
perfect bij uw MacBook, en elke laptop of Chromebook™ met een soortgelijke kleur. Door zijn
compactheid en draagbaarheid is deze USB-netwerkadapter de ideale laptopaccessoire. U hoeft geen
voedingsadapter meer mee te nemen om de adapter te gebruiken, omdat de adapter direct vanaf de USBhostpoort wordt gevoed.
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Eenvoudige installatie dankzij native stuurprogrammaondersteuning
Gebruiksklaar in een mum van tijd. Steek de adapter gewoon in de USB-C poort van uw laptop en maak
verbinding met uw netwerk. De adapter-chipset biedt native stuurprogramma-ondersteuning in Chrome
OS™, Mac OS 10.10 en Windows® 8.1.

Krachtige gigabit netwerkverbindingen
De USB Type-C™ netwerkadapter ondersteunt de volledige gigabit bandbreedte door de snelheid van USB
3.0 Gen 1 (5 Gbps) te benutten. U hebt toegang tot zeer grote bestanden via het netwerk met
gigabitsnelheden.

Probleemloze verbindingen via USB-Type-C
De USB Type-C connector is kleiner en gemakkelijker te gebruiken dan vorige USB connectors. Dankzij
het omkeerbare design kunt u deze connector in uw apparaten steken ongeacht welke kant omhoogwijst.
Steek de kabel er telkens weer correct in - frustratie of beschadigde poorten behoren tot het verleden.
De US1GC30A wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Voeg een vaste netwerkverbinding toe aan uw USB-C laptop
Dankzij de zilveren finish is het de ideale accessoire voor uw
MacBook, Chromebook of elke laptop met een soortgelijke kleur

•

Breid uw laptop of desktop uit met gigabit Ethernet-mogelijkheden
zonder de computer te hoeven openen of een beschikbare
uitbreidingssleuf te hoeven gebruiken
Sluit uw laptop aan op een gigabit netwerk - ideaal voor kleine
bedrijven, kantoor aan huis, netwerkapplicaties voor afdelingen en
netwerk gaming

•

Features
•

•
•

Voeg een gigabit Ethernet-netwerkverbinding toe aan uw computer
via de USB-C poort
Gestroomlijnde zilveren finish past perfect bij uw MacBook, en elke
laptop of Chromebook met een soortgelijke kleur
Thunderbolt 3 port compatible
Native stuurprogramma ondersteuning in Chrome OS, Mac OS 10.10,
Windows 8.1 voor eenvoudige installatie
Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
Compacte en lichtgewicht uitvoering voor maximale mobiliteit

•
•
•
•
•
•
•

Ondersteunt 10/100/1000 Mbps autodetectie
Compatibel met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
Ondersteunt IEEE 802.1Q VLAN-tagging
Ondersteunt Checksum en Large Send Offload
Tot 9K Jumbo Frame ondersteuning
Ondersteunt Wake-on-LAN
IEEE 802.3az energiezuinige Ethernet-ondersteuning

•
•
•
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Warranty

2 Years

Bus type

USB 3.1 Gen 1

Chipsetcode

Realtek - RTL8153

Industriestandaarden

IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab

Interface

RJ45 (gigabit Ethernet)

Poorten

1

Auto MDIX

Ja

Compatibele netwerken

10/100/1000 Mbps

Full duplex ondersteuning

Ja

Maximale kabellengte

0.6 in [1.5 cm]

Maximale overdrachtsnelheid

5 Gbps

Type en snelheid

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Externe poorten

1 - RJ-45 Vrouwelijk

Type connector(en)

1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk

Software

Besturingssystemen

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.7 tot 10.14 VLAN Tagging wordt
momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem
Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Systeem- en kabelvereisten

Beschikbare USB Type-C poort

Voeding

Inclusief voedingsadapter

Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur

-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)

Vochtigheid

20% ~ 90% RV

Breedte product

0.9 in [24 mm]

Form Factor

Aangesloten kabel

Gewicht product

1.2 oz [34 g]

Hoogte product

0.7 in [17 mm]

Kleur

Zilver

Lengte product

2.6 in [65 mm]

Verzendgewicht (verpakt)

3.7 oz [106 g]

Hardware

Prestaties

Connector(en)

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinformatie
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Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB-C naar GbE netwerkadapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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