
Adaptador USB Micro Wireless N150
TEW-648UBM (v2.0R)

O Adaptador USB Micro N150 da TRENDnet, modelo TEW-648UBM, conecta um laptop ou computador de mesa à uma rede WiFi N de alta velocidade.
Transmita vídeo, transfira arquivos e jogue jogos com este adaptador n sem fio ultra compacto. A Qualidade de Serviço Multimídia WiFi prioriza tráfego
de vídeo, áudio e jogos.

• Configuração rápida e fácil
• Adaptador Ultracompacto de alta velocidade WiFi N150
• Atualize seu laptop ou computador de mesa para wireless n
• Priorização de dados WMM Qualidade de Serviço (QoS)
• Oferece suporte aos sistemas operacionais Windows® e Mac®
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Criptografia Wireless
Suporta até criptografia WPA2.

Design Ultracompacto
Com micro design, seu comprimento é pouco
mais de um quarto de polegada (7mm).

Desempenho do WiFi
Conecte seu laptop ou computador à uma rede
WiFi N150 de alta velocidade para fazer
download de arquivos, jogar jogos, transmitir
vídeo e muito mais.

Projeto de rede
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Configuração fácil
Esteja preparado em questão de minutos com a
configuração guiada e intuitiva

N150 WiFi
Conecte seu laptop ou computador à uma rede WiFi
N150 de alta velocidade para fazer download de
arquivos, jogar jogos, transmitir vídeo e muito mais

Criptografia Wireless
Suporta até criptografia WPA2

Design Ultracompacto
Com micro design, seu comprimento é pouco mais de
um quarto de polegada (7mm)

Sistemas operacionais
Compatível com sistemas operacionais Windows® e
Mac®
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Especificações
Interface

• USB 2.0
Padrões

• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n

Consumo de Energia
• Recepção: 90mA (máx.)
• Transmissão: 250mA (máx.)

Sist. Op. Suportados
• Windows® 10 (32/64-bit), 8.1 (32/64-bit), 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit)
• Mac OS® 10.7-10.12

Antena
• Antena incorporada na placa

Frequência
• 2.4 ~ 2.48GHz

Modulação
• OFDM, DSSS

Taxa de dados
• 802.11b: até 11Mbps
• 802.11g: até 54Mbps
• 802.11n: até 150Mbps

Energia de saída
• 802.11b: 17 ± 1.5dBm
• 802.11g: 15 ± 1.5dBm
• 802.11n: 14 ± 1.5dBm

Sensibilidade de Recepção
• 802.11b: -81 ± 2dBm a 11Mbps
• 802.11g: -71 ± 2dBm a 54Mbps
• 802.11n: -65 ± 2dBm a 150Mbps

Cifragem
• 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS, WPA-PSK/WPA2-PSK

Canais
• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Temperatura de Operação
• 0° - 40° C (32° - 104° F)

Umidade de Operação
• Máx. 90% sem condensação

Dimensões
• 17,5 x 15 x 7,3mm (0,7 x 0,6 x 0,29 pol.)

Peso
• 1,98g (0,07 oz.)

Certificações
• CE
• FCC

Garantia
• 3 anos

Conteúdo da embalagem
• TEW-648UBM
• CD-ROM (Drivers & Guia do Usuário)
• Guia de Instalação Rápida
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