
TU3-H4

O 4-Port USB 3.0 hub da TRENDnet, modelo TU3-H4, acrescenta imediatamente quatro portas USB 3.0 SuperSpeed de 5 Gbps a um 
computador. Não é necessário nenhum CD de instalação; basta ligar unidades USB, discos de armazenamento e outros dispositivos USB 
3.0 com velocidades dez vezes superiores a uma ligação USB 2.0. O TU3-H4 também é compatível com as portas USB 2.0 e 1.1 mais 
antigas. O adaptador incluído fornece energia aos dispositivos USB ávidos de energia que estão ligados.

•	Acrescenta quatro portas USB 3.0 SuperSpeed de 5 Gbps
•	Não é necessário nenhum CD de instalação
•	Conveniente cabo USB 3.0 com 1 metro (3 pés) de comprimento
•	Mais espaço com este adaptador compacto
•	Toda a energia para dispositivos USB ávidos de energia

4-Port USB 3.0 hub
TU3-H4



TU3-H4

Projeto de rede

Desempenho
SuperSpeed USB 3.0
Portas USB 3.0 5 Gbps

Alimentação
O adaptador opcional fornece 15 Watts potência total

Compatibilidade
Compatível com as portas USB 2.0 e 1.1 mais antigas

Indicador LED
Um	indicador	LED	confirma	a	ligação	via	USB

Sistemas operativos
Compatível com os sistemas operativos Windows, Mac e 
Linux

Instalação flexível
O cabo USB 3.0 de 1 metro (3 pés) de comprimento 
(incluído) adapta-se à maioria das instalações

Instalação Fácil
Não é necessário nenhum CD de instalação – basta ligar

Facilidade de Uso
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Standards
•	USB 3.0
•	USB 2.0
•	USB 1.1

Interfaces do dispositivo
•	1 porta micro USB 3.0 tipo B (fêmea)
•	4 portas USB 3.0 do tipo A (fêmea)
•	Tomada de alimentação
•	Indicador LED

Taxa de transmissão de dados máxima
•	Até 5 Gbps

Características especiais
•	Factor de forma compacto
•	Conector	USB	3,0	flexível
•	Toda a energia para os dispositivos ligados

Adaptador de tensão
•	Entrada: 100 – 240 V, 50/60 Hz
•	Saída: 5 V DC, 3 A
•	Consumo de Energia: máx. 15 Watts

Sistemas compatíveis
•	Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
•	Mac OS® 10.4-10.9

Alimentada através da porta USB
•	Saída: 5 V DC, 0,9 A
•	Consumo de energia: Máx. 4.5 Watts

Temperatura de operação
•	0 - 60°C (32 - 140°F)

Umidade de operação
•	Máx. 95% sem-condensação

Certificações
•	CE
•	FCC

Dimensões
•	75 x 51 x 14.5 mm (2,95 x 2,01 x 0,57 polegadas)

Peso
•	35 g (1,2 onças)

Garantia
•	Limitada de 2 anos

Conteúdo da embalagem
•	TU3-H4
•	Cabo USB 3.0 (1 m/3 pés)
•	Guia de Instalação Rápida Multi-línguas
•	Adaptador de Tensão (5 V DC, 3 A)

Especificações

Porta USB 3.0 Porta de energia Conexão USB 3.0 ao 
computador

Porta USB 3.0
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