
US424
4 x 4 USB 2.0 switch voor randapparatuur

De US424 is een USB-apparaat met 4 poorten voor het delen van randapparaten waarmee 4 computers het gebruik van 4 USB-
apparaten kunnen delen – een toetsenbord, muis en tot twee randapparaten. Dit voorkomt de extra kosten voor een apart USB-
toetsenbord, muis en randapparaten voor elke computer. Het US424 all-in-one design zorgt voor een nette installatie – het is niet
nodig om 4 aparte USB-kabels op de computer aan te sluiten, wat kabelspaghetti voorkomt.

Voor extra gemak bevat hij een externe poortselector die de indeling van het bureaublad kan vereenvoudigen en kan selecteren
welke computer de USB-apparaten moet gebruiken. De US424 is de ideale manier om USB-randapparaten te delen in een
multimedia-kantooromgeving.

Opties

4 ingebouwde USB-poorten – all-in-one design zorgt voor een nette installatie die kabelspaghetti voorkomt
Stelt 4 computers in staat om 4 USB-apparaten te delen – een USB-toetsenbord en -muis en tot twee randapparaten
Eenvoudige poortkeuze via externe poortselector zodat de switch op een handige plek kan worden geplaatst
Voldoet aan USB 2.0
Multiplatform-ondersteuning – Windows, Linux, Mac en Sun
LED-indicatoren geven aan waarmee de poort is verbonden
Overstroombescherming
Zonder voeding (ondersteunt optionele USB-voedingsadapter)
Hot-pluggable



Specificaties

Computerverbindingen 4

Poort Selecteren Afstandspoort Kiezen

Connectoren

Computer 4 x USB Type A Male (Zwart)

Apparaat 4 x USB Type A Female (Zwart)

Stroom (Optioneel) 1 x USB mini B Female (Zwart)

Kabellengte

USB-Kabel 2 x 1.2 m / 2 x 1.8 m

Afstandspoort Kiezen 1.8 m

LED’s

Geselecteerd 2 (Groen / Oranje)

Omgeving

Operatietemperatuur 0 - 40°C

Opslagtemperatuur -20 - 60°C

Vochtigheid 0-80% RH, Niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Plastic

Gewicht 0,22 kg (0,48 lb)

Afmetingen (L x B x H) 8,24 x 6,65 x 2,53 cm 
(3,24 x 2,62 x 1 in.)

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke
afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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