
TU2-H10

O Hub USB de 10 portas da TRENDnet, modelo TU2-H10, acrescenta 10 portas USB 2.0 a uma estação de trabalho. Não é necessária 
nenhuma instalação com CD. Basta ligar o dispositivo a unidades flash, unidades de armazenamento e outros dispositivos USB. O 
TU2-H10 funciona em dispositivos Windows® e Mac® e é compatível com dispositivos USB 1.1 e 1.0.

• Acrescente 10 portas USB 2.0 a uma estação de trabalho*
• Não é necessária nenhuma instalação com CD – basta ligar
• Ligação ao computador através de um longo cabo USB
• Adaptador de corrente para dispositivos que consomem muita energia
• Compatível com sistemas Windows® e Mac®

Hub USB de 10 portas
TU2-H10 (v1.0R)



TU2-H10

Projeto de rede

Sistemas operativos
Compatível com os sistemas operativos Windows® e Mac®

Ligação ao computador
Inclui um cabo com 90 cm (35 polegadas) de comprimento 
para ligar a um computador

Instalação fácil
Não é necessária nenhuma instalação com CD – basta ligar

Portas USB Portas USB Computador

Adaptador de corrente
Oferece uma potência total de 12,5 Watts

Indicadores LED
Os indicadores LED confirmam a conectividade USB

Facilidade de uso
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Padrõ
• USB 2.0
• USB 1.1

Interfaces do dispositivo
• 10 Portas USB 2.0 do Tipo A **
• 1 Porta USB 2.0 do Tipo Mini-B (ligação ao 

computador)
• Indicador LED
• Porta de alimentação

Taxa de transmissão de dados máxima
• Até 480 Mbps

Temperatura de operação
• 0 – 50 °C (32 – 122 °F)

Umidade
• Máx. 90% sem-condensação

Alimentação
• Entrada: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
• Saída: 5 V DC 2,5 A Adaptador de alimentación 

externo
• Consumo: 12,5 Watts (máx.)

Dimensões
• 156 x 74 x 20 mm (6,1 x 2.9 x 0,8 polegadas)

Peso
• 134 g (4,7 onças)

Garantia
• Limitada de 2 anos

Certificações
• CE
• FCC

Conteúdo da embalagem
• TU2-H10
• Guia de Instalação Rápida
• Adaptador de tensão (5 V DC, 2,5 A)
• Cabo USB (90 cm/35 polegadas)

Especificações

*Não se destina a carregar tablets iPad® nem a outros carregadores USB 2.0 que não são standard
** A potência máxima para um Hub alimentado via barramento é 500 mA. É necessário um adaptador de corrente quando o consumo de energia total é superior a 
500 mA.

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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