
Servidor Impressão Multifuncional USB 1 porta
TE100-MFP1 (v1.1R)

O servidor de impressão multifuncional USB 1 porta TRENDnet, modelo TE100-MFP1, transforma a maioria das impressoras stand-alone USB
multifuncionais e convencionais em uma solução de rede compartilhada. Instale sua impressora multifuncional no local mais conveniente e então
conecte o compacto TE100-MFP1 em uma rede cabeada.

Um utilitário intuitivo suporta sistemas operacionais Windows e Mac e fornece ao usuário uma experiência perfeita. Funcionalidades de scanner, fax e
impressora de qualquer estação de trabalho em rede. Este compacto dispositivo se adéqua nos menores espaços.

• Transforma uma impressora multifuncional ou convencional em um recurso compartilhado em rede
• Funcionalidade de scanner, fax e impressora de qualquer estação de trabalho
• Tamanho compacto
• Utilitário intuitivo suporta Windows e Mac OS

TE100-MFP1



• 1 porta Fast Ethernet 10/100 Mbps Auto-MDIX
• 1 porta USB 2.0 de alta velocidade
• Compatível com dispositivos USB 1.1
• Utilitário de controle suporta sistemas operacionais Windows 7 (32/64-bit) / Vista (32/

64-bit) / Windows XP(32/64-bit) e Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7
• Suporta a maioria das impressoras multifuncionais All-In-One e impressoras

convencionais USB
• Compartilhe impressoras multifuncionais e impressoras convencionais USB através da

rede
• Utilitário de controle inclui função de scanner*
• Suporta tecnologia NetUSB*
• Compartilhe dispositivos periféricos USB pela internet, tais como: câmeras digitais,

webcams, alto-falantes, iPods ™, memórias Flash, HDs externos, impressoras e leitores
de cartão de memória*

• Instalação universal Plug & Play (UPnP)
• LEDs de diagnóstico
• Garantia limitada de 3 anos

* É necessário instalar o utilitário de controle em cada computador que irá acessar o servidor de impressão
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Projeto de rede



Especificações
Hardware

Padrões
• IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), USB 1.1/2.0

Porta LAN
• 1 porta Ethernet 10/100 Mbps Auto-MDIX

Portas USB
• 1 USB 2.0 Tipo-A

LEDs Indicadores
• Energia, conexão, atividade e USB

Protocolos TCP/ IP Suportados
• DHCP

Sistemas Operacionais Suportados pelo utilitário de controle
• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
• Mac OS® 10.4-10.9

Dispositivos USB Suportados
• Máximo 127

Botão
• Reset: restaura configurações de fábrica

Alimentação

• Entrada: 120 ~ 240 VAC, 50~60 Hz
• Saída: 5 V DC, 1.5 A

Consumo de Energia
• 1.9 Watt (máx.)

Dimensões
• 75 x 58 x 24 mm

Peso
• 60 g

Temperatura
• Armazenagem: -10 ~ 60°C
• Operação: 5 ~ 40°C

Umidade
• Máx. 90% (sem condensação)

Certificações
• CE, FCC

Conteúdo da embalagem
• TE100-MFP1
• Guia de Instalação Rápida Multilínguas
• CD-ROM (Utilitário e Guia do Usuário)
• Adaptador de Tensão Externo (5V DC, 1.5A)
• Cabo de Rede (1.5 m/5 pies)
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