4-poorts USB 2.0 Plus Hub, wit
Extra USB -poorten maar geen kabelwarboel

Beschrijving:
Vrijwel al uw gadgets kunt u via USB op uw computer aansluiten. Met de USB Plus Hub
voegt u extra USB-poorten aan uw computer toe, zodat u met gemak uw apparaten kunt
aansluiten. Dankzij het geïntegreerde kabelmanagementsysteem waarop patent is
aangevraagd, wordt bij aansluiting van meerdere apparaten een kabelwarboel op uw bureau
voorkomen.
Heeft u nog meer USB-poorten nodig voor extra apparaten? Gebruik de 7-poorts USB Plus
Hub en zet de 4-poorts USB Plus Hub erbovenop.
Bent u het zat om steeds uw bureau af te moeten zoeken naar de oplaadkabel van uw
mobiele telefoon, PDA of iPod? De USB Plus Hub biedt u een kabelmanagementsysteem
waardoor uw kabels niet meer rommelig door elkaar hoeven te liggen.

Voordelen:
l

Stelt u in staat tot wel vier USB-apparaten op uw computer aan te sluiten

l

Is voorzien van twee op eenvoudige wijze van boven toegankelijke USB -poorten

l

Is intern verzwaard zodat hij zonder problemen op uw bureau blijft staan

Hoeft niet gebruikt te worden in combinatie met een voedingsadapter (geldt voor de meeste
apparaten)
l

Biedt spanningsbeveiliging op elke poort ter voorkoming van beschadiging van uw computer
en randapparaten
l

l

Wordt geleverd met levenslange fabrieksgarantie

Systeemvereisten:
Voor PC-gebruikers: Computer met Pentium ®-processor en hispeed USB 2.0 -poort,
Windows ® 98 SE, 2000, Me, XP of VistaTM
Voor Mac-gebruikers ®: Mac OS® 9.2 of hoger voor full-speed USB, Mac OS X v10.2.8 of hoger
voor Hi-Speed USB 2.0 (480 Mbps)
l

Inhoud van de verpakking:
l

USB Plus Hub, voedingsadapter, USB 2.0 -kabel, handleiding

Overige producten in deze serie:
F5U304eaBRN

F5U307eaBRN F5U307eaWHT
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