
TU3-DS2

Estação de ancoragem USB 3.0 universal
TU3-DS2 (v1.0R)

• Melhore a eficiência de uma estação de trabalho com computador portátil ou ultrabook
• Ancoragem rápida no computador
• Aumente o seu espaço de trabalho visual com dois ecrãs HD adicionais*
• Ligação a rede com fios Gigabit
• Ligue periféricos às portas USB 3.0 e USB 2.0**
• Compatível com áudio bidireccional
• Compatível com Windows® e Mac® (10.9 - 10.13.3)***

Estação de ancoragem USB 3.0 universal da TRENDnet, modelo TU3-DS2, aumenta a eficiência de uma estação de trabalho com
computador portátil e ultrabook. Gere dispositivos de uma estação de trabalho, como vários ecrãs HD, unidades de armazenamento
USB 3.0, teclado, rato, impressoras, digitalizadores e outros periféricos USB com ancoragem a sistemas operativos Windows® e Mac® 

através de uma ligação USB 3.0 de alta velocidade.
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Projeto de rede

Compatibilidade áudio
O ecrã HDMI ligado ao TU3-DS2 é totalmente compatível 
com o canal de áudio 5.1. As portas de auscultadores de 
áudio analógico na parte frontal da estação de ancoragem 
sobrepõem-se ao áudio do ecrã HDMI.

Vários ecrãs HD
Acrescente dois ecrãs HD de 1080p à sua estação de 
trabalho para ter um máximo de 3 ecrãs (incluindo o ecrã do 
seu computador). Ligue um ecrã HDMI e DVI ao TU3-DS2 e 
defina o seu computador para o modo alargado.

Ancoragem rápida
Conceba a sua estação de trabalho ideal ao ligar todos os 
dispositivos ao TU3-DS2. Faça a ancoragem imediata do 
seu computador, ligando o cabo USB 3.0 de alta velocidade 
incluído.
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Economia de espaço
Graças ao seu design vertical, pode ligar todos os periféricos 
de uma estação de trabalho ocupando pouco espaço.

Portas USB
Ligue dispositivos USB 3.0 (por exemplo: unidades de 
armazenamento, unidades flash, entre outros) às duas 
portas USB 3.0 de 5 Gbps. Ligue em rede outros dispositivos 
USB às quatro portas USB 2.0 (por exemplo: teclado, rato, 
impressora, digitalizador, entre outros).

Porta de rede Gigabit
Estabeleça a ligação à rede com uma porta de rede Gigabit 
de alto desempenho.

Facilidade de uso

Sistemas operativos
Compatível com os sistemas operativos Windows® e Mac®.
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Padrões
• DVI HDDE
• HDMI 1.3
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3az
• USB 2.0
• USB 3.0

Interface
• 1 x HDMI fêmea de 30 pinos
• 1 x DVI fêmea de 30 pinos
• 1 x adaptador VGA para DVI
• 1 x porta Ethernet Gigabit
• 1 x porta USB 3.0 Tipo B (conexão do computador)
• 2 x Type A USB 3.0 ports
• 4 x Type A USB 2.0 ports
• 1 x entrada para o microfone de 3,5 mm
• 1 x entrada para altifalante de 3,5 mm
• Indicador LED

Monitor
• HDMI: resolução máxima QXGA 2048 x 1536 

(compatível com full 1080p)
• DVI: Resolução máxima 2048 x 1152
• Compatível com true color 16-bit e 32-bit

Audio
• Canal 2.0 (entradas áudio)
• Canal 5.1 (através de HDMI)

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

Umidade de operação
• Máx. 90% sem-condensação

Alimentação
• Entrada 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.8 A
• Saída: 5 V DC, 4 A adaptador da alimentação 

externa
• Consumo de energia: 18,2 Watts (máx.)

Dimensões
• 195 x 80 x 70 mm (7,7 x 3 x 2,75 polegadas)

Peso
• 364 g (12,8 onças)

Garantia
• Limitada de 2 anos

Certificações
• CE
• FCC

Conteúdo da embalagem
• TU3-DS2
• Guia de Instalação Rápida Multi-línguas
• CD-ROM (Controladores e Guia do Utilizador)
• Adaptador do poder (5 V DC, 4 A)
• Adaptador VGA para DVI
• Cabo de USB 3.0 (90 cm/35 polegadas)

Especificações

* Não é compatível com vídeo 3D
** Não é uma base de carregamento: não se destina a carregar tablets, dispositivos portáteis ou outros periféricos
*** Para várias telas de exibição no modo espelho ou estendido, recomendamos o uso do macOS 10.13.3 ou anterior

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 
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20675 Manhattan Place  •  Torrance  •  CA 90501  •  USA  •  T: 1- 888-326-6061  •  F: 1-310-961-5511  •  intlsales@trendnet.com  •  www.TRENDnet.com

Updated: 06/18/18


