
Conversor USB para PS/2
TU-PS2 (v2.0R)

Esse conversor USB para PS/2 permite que você conecte um teclado e um mouse PS/2 a uma porta USB de seu computador de mesa ou laptop.

• Conecte um teclado e um mouse PS/2 a uma porta USB em seu computador

• Instalação fácil com Universal Plug and Play

• Suporta vários sistemas operacionais

• Suporta alimentação por barramento, sem necessidade de adaptador de energia externo

• Instalação simples Plug & Play

• Garantia limitada de 2 anos

TU-PS2



USB

Suporta USB 1.1 e é compatível com portas

USB 2.0 e USB 3.0.

PS/2 Connectors

Conecta teclado e mouse PS/2 usando o

padrão USB mundialmente suportado,

encontrado na maioria dos laptops e desktops

disponiveis hoje.

Flexible Cable

Cabo USB flexível integrado de 33.8 cm (13

pol.) acomoda a maioria dos cenários de

instalação.

Projeto de rede

TU-PS2

Fácil Configuração
Instalação simples em segundos

Alimentado via USB
Adaptador compacto alimentado através da porta
USB



Especificações
Interface

• Interface USB 1.1/1.0 tipo A, PS/2

Normas

• Teclado e mouse PS/2

SOs suportados

• Windows 7(32/64 bits) / Vista(32/64 bits) / XP(32/64 bits) / 2000 / ME / 98SE, Mac
OS X 10.1 ~ 10.6

Comprimento do cabo

• 33,8 cm (13 pol.)

Bitola do cabo

• 28/24 AWG

Taxa de dados

• 1,5Mbps

Consumo de energia

• 500mA (máx)

Peso

• 45g. (1,59 oz)

Temperatura de operação

• Operação: 5° C ~ 40° C (41° F ~ 104° F) 
Armazenagem: -20° C ~ 60° C (-4° F ~140° F)

Umidade

• Máximo 85% (sem condensação)

Certificações

• CE, FCC

Conteúdo da embalagem

• TU-PS2

• Guia de instalação rápida

TU-PS2
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