
TEW-806UBH

O Adaptador USB wireless de dual band de alto ganho AC600 da TRENDnet, modelo TEW-806UBH, liga um computador Windows® ou 
Mac® a uma revolucionária rede Wireless AC. Estabeleça a ligação a uma rede Wireless AC até 433 Mbps ou a uma rede Wireless N até 
150 Mbps. Este adaptador possui uma antena ajustável de alto ganho, que aumenta significativamente a cobertura wireless.

• A antena de alto ganho aumenta a cobertura wireless
• Actualize o seu computador para uma rede Wireless AC de 433 Mbps
• Conecta a uma rede Wireless N a até 150 Mbps
• Configuração intuitiva e rápida
• Alimentado pela porta USB do computador
• Compatível com Windows® e Mac®

Adaptador USB wireless de dual band de alto ganho AC600
TEW-806UBH (v1.0R)



TEW-806UBH

Projeto de rede

Uma conexão de toque
Conecte-se com segurança a um roteador ao simples toque 
no botão WPS

Sistemas operativos
Compatível com sistemas operativos Windows® e Mac®

Instalação fácil
Coloque em operação em minutos com o intuitivo guia de 
instalação
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A próxima geração wireless AC
A 802.11ac fornece transmissão de vídeo HD sem 
interrupções numa casa com muitas ligações

Dual Band
Bandas de alta velocidade wireless AC de 433 Mbps + 
wireless N de 150 Mbps

Wireless criptografada
Compatível com as mais recentes normas de encriptação 
(até WPA2)

Antena de alto ganho
Um antena ajustável de alto ganho aumenta 
significativamente a cobertura wireless

Compatível retroativamente
Compatível com os dispositivos wireless mais antigos

Facilidade de uso Desempenho
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Padrão
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n (até 150 Mbps)
• IEEE 802.11ac (versão provisória 2.0, até 433 

Mbps)
Interface de hardware

• USB 2.0
• Botão WPS
• LED Indicadores
• Antena ajustável

Codificação
• Compatível com a codificação sem fios até WPA2

Compatibilidade
• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
• Mac OS® 10.6 - 10.9

Características especiais
• Alto ganho de antena 5 dBi para redes de longa 

distância (5 GHz)
• Antena ajustável

• Conectividade de alta velocidade 802.11ac
Alimentação

• Consumo de energia: máx 300 mA
Temperatura de operação

• 0 - 40 °C (32 – 104 °F)
Umidade de operação

• Máx. 90% sem-condensação
Certificações

• CE
• FCC

Dimensões
• 188 x 17 x 18 mm (7,4 x 0,7 x 0,7 polegadas)

Peso
• 17 g (0,6 onças)

Garantia
• Limitada de 3 anos

Conteúdo da embalagem
• TEW-806UBH
• Guia de Instalação Rápida Multi-línguas
• CD-ROM (Utilitários e Driver)

Especificações

*Para obter o máximo desempenho se conectar a um roteador ou ponto de acesso wireless 802.11ac.
** As taxas máximas do sinal wireless são referenciadas das especificações teóricas IEEE 802.11. O throughput de dados e alcance variarão dependendo da 
interface. trafego de rede. materiais de construção e outras condições.

A TRENDnet é uma marca registrada. Outras marcas e nomes de produtos são marcas dos seus respectivos titulares. A informação fornecida neste documento pertence aos produtos da TRENDnet e está sujeita a modificação a 
qualquer momento, sem aviso. Para informação mais recente de produtos por favor visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos os direitos reservados.
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