
i-tec USB-C Flat Gigabit Ethernet Adapter

i-tec Flat USB-C Gigabit Ethernet adaptér,
1x USB-C na RJ-45, 10/100/1000 Mbps,
kompatibilní s Thunderbolt

 
POPIS PRODUKTU

Wi-fi připojení do sítě je opravdu pohodlné, ale ruku na srdce, pokud chcete opravdu výkon bez kompromisů, tak
není nad kabelové připojení přes Gigabit Ethernet port. Ten však moderním zařízením často chybí. Tento
adaptér rozšíří váš notebook, tablet nebo PC s novým USB-C nebo Thunderbolt 3 konektorem o Gigabit Ethernet
port pro snadný přístup do 10/100/1000 Mbps sítě. S klidem si tak můžete vychutnat vysokorychlostní
internetové připojení bez jakéhokoli přerušení. Adaptér je zhotoven z odolného pryžového materiálu, který
snese velmi náročné zacházení – je tak ideálním společníkem například na cesty, nebo do terénu.

Adaptér nevyžaduje externí napájení a podporuje širokou škálu operačních systémů od Windows a Mac OS až po
Linux. Ethernet síťové připojení je možno používat také v systému Android. Podpora této funkce ale musí být
zahrnuta výrobcem přímo v daném Android zařízení. Podporu si snadno ověříte v nastavení síťových připojení →
další sítě, zde musí být položka Ethernet.

USB-C konektor má řadu výhod. Je menší a symetrický, což umožňuje snadné zapojení, protože nemusíte dávat
pozor na otočení konektoru.

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (13cm)
1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
OS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Rozměry produktu: 150 x 22 x 12 mm
Hmotnost produktu: 20 g
Rozměry balení: 154 x 100 x 20 mm
Hmotnost balení: 36 g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Hardwarové požadavky:

Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™3 portem
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Operační systém:

Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

 

 

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

C31FLATLAN i-tec USB-C Flat Gigabit Ethernet Adapter
EAN: 8595611703058

Hardware

Typ sběrnice USB-C

Porty

LAN RJ-45 1

Systémové požadavky

Hardware Hardwarové požadavky: Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™3
portem

Operační systém Windows 7 / 8 / 8.1 /10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later

Další vlastnosti

Barva Black

Materiál Plastic

Rozměry produktu (DxŠxV) 150 x 22 x 12 mm

Váha produktu (bez obalu) 20 g

Váha produktu (vč. obalu) 36 g

Rozměry balení (DxŠxV) 154 x 100 x 20 mm

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora celoživotní

Obsah balení

Produkt

 

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web
i-tec.cz. Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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