
HUB USB-C para 4 portas USB 3.0 com Entrega de
Energia
TUC-H4E2 (v1.0R)

USB-C™ para HUB 4 portas USB 3.0 com entrega de energia da TRENDnet, modelo TUC-H4E2, adiciona um hub USB 3.0 4 portas a um notebook
USB-C powered. Sem necessidade de CD de instalação - basta conectar pen drives, impressoras, scanners e outros dispositivos USB 3.0 com
velocidades até dez vezes mais rápidas do que uma conexão USB 2.0. O TUC-H4E2 também é compatível com dispositivos USB 2.0 e 1.1. A porta de
fornecimento de energia USB-C permite-lhe carregar um notebook USB-C compatível com o carregador original, ao mesmo tempo usando o hub USB
3.0.

• Adiciona quatro portas USB 3.0
• Sem necessidade de CD de instalação - apenas plug and play
• Compatível com portas USB 2.0
• Reduza a desordem com este adaptador compacto
• Compatível com Entrega de Energia
• Suporta os sistemas operacionais Chrome™, Windows® 10 e Mac®
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Conector Flexível
Cabo flexível de 10.1 cm (4 pol.) USB-C,
atende a maioria dos cenários de instalação.

Porta de Alimentação
Porta de entrega de energia USB-C permite
você carregar um notebook USB-C compatível
com o carregador original, ao mesmo tempo
usando o hub USB 3.0

HUB USB 3.0
HUB USB 3.0 4 portas, permite conectar pen
drives, impressoras, scanners e outros
dispositivos USB

Projeto de rede
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Configuração fácil
Instalação simples em minutos

HUB USB 3.0
Quatro portas USB 3.0

Compatibilidade com versões anteriores
Compatível com portas USB 2.0 e 1.1

Design compacto
Recupere o espaço de área de trabalho e reduza a
desordem com este design compacto

Conector Flexível
Cabo flexível de 10.1 cm (4 pol.) USB-C, atende a
maioria dos cenários de instalação.

Entrega de Energia
Porta compatível com o fornecimento de energia
USB-C, suporta até 4 PD power profile

Sistemas Operacionais
Compatível com os sistemas operacionais Chrome,
Windows® 10 e Mac®
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Especificações
Padrões

• USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1
• USB Tipo-C

Interfaces
• 3 portas USB 3.0
• 1 porta USB 3.0 de carregamento
• 1 porta USB de entrada de energia Tipo C (PD)
• LEDs indicadores

Taxa máxima de dados
• Até 5 Gbps

Características especiais
• Compacto
• Cabo flexível USB-C
• Porta de carregamento de energia

Barramento USB
• Saída: 5 V DC, 0,9 A
• Consumo: 4.5 W máx..

Carregamento USB
• Carregamento USB especificação v1.2
• Suporta os modos de carregamento Apple 1.0A / 2.4A

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

Umidade de operação
• Max. 95% sem condensação

Certificações
• CE
• FCC

Dimensões
• 90 x 40 x 12 mm (3,5 x 1,6 x 0,5 pol.)

Peso
• 45 g (1,6 oz).

Garantia
• Limitada de 2 anos

Conteúdo da embalagem
• TUC-H4E2
• Guia de Instalação Rápida
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