7-poorts Hi-Speed USB 2.0-Hub
Onze 7-poorts hi-speed USB 2.0-hub biedt u
de mogelijkheid tot wel zeven USB 2.0- of
USB 1.1-apparaten aan te sluiten. De hub
beschikt over twee van boven toegankelijke
downstream USB-poorten - ideaal voor uw
flashdrives, USB-lampjes of ventilatoren.

Beschrijving:
Deze nieuwe uitvinding van Belkin, marktleider op het gebied van USB, biedt u de
mogelijkheid tot wel zeven apparaten aan te sluiten op een snelle en eenvoudige manier.
Onze 7-poorts hi-speed USB 2.0-hub beschikt over twee van boven toegankelijke
downstream USB-poorten. Apparaten die slechts tijdelijk gebruikt worden, zoals USB flashdrives en medialezers, maar ook bijvoorbeeld USB-lampjes, ventilatoren en andere
accessoires zijn met deze hub gemakkelijk aan te sluiten. Speciale LED's voor
voedingsstatus en poortactiviteit zorgen ervoor dat u heel eenvoudig de activiteit van uw
apparatuur in de gaten kunt houden. De stapelbare, slanke vormgeving bespaart waardevolle
ruimte op uw bureau en de hub werkt naadloos samen met al uw USB 1.1- en USB 2.0apparaten.

Voordelen:
2 gemakkelijk van boven toegankelijke 480Mbps -poorten – ideaal voor uw flashdrives, USB lampjes of ventilatoren
l

l

5 horizontaal gemonteerde 480Mbps -poorten

l

Datatransmissiesnelheden tot 480Mbps

l

Eenvoudig te installeren dankzij het gemak van Plug -and-Play

l

Werkt naadloos samen met al uw USB 1.1 - en USB 2.0-apparaten

l

Neemt minder ruimte in beslag op uw bureau dankzij stapelbare, slanke vormgeving

l

Ondersteunt “hot swapping ” van al uw USB apparaten

l

Zorgt voor een lager stroomverbruik waardoor de accu langer meegaat

l

Bij gebruik van een laptop is extra voeding niet nodig

l

Inclusief levenslange garantie van Belkin

l

Door middel van LED ’s kunt u de poort - en voedingsstatus in de gaten houden

l

Overspanningdetectie en –beveiliging

l

Goedgekeurd door het USB Implementers Forum (USB -IF)

l

Volledig compatibel met USB 1.1 - en USB 2.0-apparaten

USB-specificatie 2.0 voor Overdrachtssnelheden tot 1,5, 12 en 480 Mbps “Backward compatible ” met USB 1.1 (overdrachtssnelheden tot 1,5 en 12Mbps)
l

SYSTEEMVEREISTEN:
- Voor pc-gebruikers: Pentium ®-computer met vrije USB 2.0 -poort, Windows ® 98 SE, 2000, Me of
XP
- Voor Mac®-gebruikers: Ondersteunt low - (1,5Mbps), full- (12Mbps), en high -speed (480Mbps) modi op PowerMac ® G5 en hoger, of op
l
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