
Datasheet

DIGITUS Cabo extensor USB

DA-70139-2
EAN 4016032342311

USB Extender, USB1.1, up to 45 m / 150 ft for use with Cat5/5e/6
(UTP, STP or SFT) cable

Este extensor USB permite-lhe ligar o seu equipamento USB a uma
distância de até 45 m com o auxílio de um cabo patch Cat 5, 5e ou Cat
6 (UTP, STP ou SFP) - não incluído no âmbito de fornecimento - ao seu
computador. Com este adaptador consegue colocar as suas câmaras
USB, impressoras, webcams, digitalizadores ou outros quaisquer
equipamentos USB precisamente onde desejar sem ter de deslocar o
seu computador.

Ultrapasse de forma económica o limite do comprimento dos
cabos USB e coloque os equipamentos USB onde desejar

• Amplificador de receção USB 1.1 reduz a perda de sinal
• Compatível com USB 2.0

• Aumenta o comprimento do cabo de ligação USB até 45 m
• Utiliza um cabo de rede usual Cat 5, 5e ou 6 (UTP, STP ou SFP)

com conectores RJ45
• Com alimentação própria, de modo a que não seja necessária

uma fonte de alimentação externa
• Instalação simples, funcionamento completamente transparente,

não precisa de software
• Ideal para ligar equipamentos que estão distantes, p. ex.,

câmaras, impressoras, digitalizadores, etc.
• O âmbito de fornecimento inclui uma unidade emissora e

recetora
• Plug & Play
• Comprimento: 20 cm
• Suporta: Windows 98/ME/2000/XP/7/8, Linux

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 40 4.10 40.00 34.00 18.50 25,160.00

Packaging Unit Inside 1 0.10 3.00 15.00 18.50 832.50

Packaging Unit Single 1 0.10 3.00 15.00 21.50 967.50

Net single without Packaging 1 0.04 20.20 2.90 1.60 93.70
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