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Esse conversor USB para paralelo 1284 da TRENDnet permite que você conecte uma impressora paralela a uma porta USB de seu computador de

mesa ou laptop.

• Conecte as impressoras de porta paralela a uma porta USB

• Instalação fácil com Universal Plug and Play

• Suporta vários sistemas operacionais

TU-P1284



USB

Suporta USB 1.1 e é compatível com portas

USB 2.0 e USB 3.0.

IEEE 1284 Centronics

Permite usuários utilizarem seu legado de

impressoras paralelas com estações de

trabalho laptops e desktops com portas USB.

Conector Flexível

Cabo USB flexível integrado 2 m (6.6 pés)

atende a maioria dos cenários de instalação.

Projeto de rede

TU-P1284

Fácil Configuração
Instalação simples em minutos

Conexão do Computador
Cabo USB flexível integrado 60 cm (24 pol.) atende a
maioria dos cenários de instalação

Sistemas Operacionais
Compatível com os sistemas operacionais Windows®

e Mac®



Especificações
Interface

• Interface USB 1.1 tipo A, Centronics IEEE 1284 36 macho
SOs suportados

• Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
• Mac OS® 10.6-10.9

Comprimento do cabo
• 2 m (6,7 pés)

Bitola do cabo
• 28/24 AWG

Taxa de dados
• 12Mbps

Consumo de energia
• 500mA (máx)

Peso
• 105g. (0,3 lb)

Temperatura de operação
• Operação: 0° C ~ 40° C (32° F ~ 104° F), Armazenagem: -10° C ~ 45° C (14° F ~

113° F)
Umidade

• Máximo 85% (sem condensação)
Certificações

• CE, FCC
Conteúdo da embalagem

• TU-P1284
• Guia de instalação rápida
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