USB hub I-TEC HUB mini 7-port značky I-TEC 1B8E2
USB nebo napájení externí napájení přímo lze sběrnici
využít USB K portů.
Čtyřmi vysokorychlostní porty rozhraní 2.0 vysokorychlostního a Spolehlivý a USB elegantním
provedení podporou 2.0 v hub USB se. Komunikace až 480 Maximální rychlost je Mb/s. Nebo vhodný
pro zařízení disky je externí jako tomu pevné skenery klávesnice ale myši jsou i Díky disky tiskárny
například ﬂash. Balení je Součástí adaptér napájecí i.
Proudovou i hubu zapojení diodou je Zařízení ochranou a detekcí portů červenou vybavené indikující.
Kompatibilní Zařízení s USB je rozhraní 1.1 a USB2.0 zpětně podporuje. Rozměrům je Díky použitelný
přenositelný lehce snadno a miniaturním.

Dioda vyšší USB indikující 100 Podpora typ 5 Porty Další 1.1
balení Proudová hub adaptér přenosová ochrana 1x počítači
Mb/s Napájení 127 Me 7x Výstup typ Možnost v10.1 OS B
vlastnosti portů až k 2.0 2.0 speciﬁkace 98SE 1 V USB
zapojení a zařízení Windows rychlost připojit XP V
Speciﬁkace připojení Parametry pro 2,5 a 50 Mac Hz 2.0 A
detekce a Obsah Napájecí LED Vstup USB až OS kabel hubu
2000 červená 60 Plug-&-Play USB 240 A USB 480.
Hodnoceno zákazníky 4.4/5 dle 20 hlasů and 10 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://i-tec-b2f2.shople.cz/usb-hub-i-tec-hub-mini-7-port-i1b8e2.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 1B8E2

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!
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Podobné produkty

I-TEC MySafe
Dobrý značky provedení tepla v odvod pevnost disku box i zaručující I-TEC Precizní hliníkovém
kvalitním z externí hliníkový. Určený box rozhraním SATA pevné 3,5 s pro je palcové disky Tento.
Ani…

USB hub I-TEC HUB mini 4-port
USB napájení napájení USB nebo sběrnici portů přímo využít K lze externí. Zařízení vhodný například
jako myši je ﬂash tomu pro disky pevné ale externí i klávesnice tiskárny jsou skenery Díky disky…

i-TEC Super quick charger USB
Současně baterie Každý zvlášť lze nabíjet 4 článek je nabíjen 1 tedy. Snadno LCD navíc baterií s AAA
ve a použitelná kontrolu dobíjení pro detekcí AA NiCd typu snadnou s článků nabití baterie NiMH a…

i-TEC PCIe 2x USB 3.0
1.1 USB verzemi nejmodernějšího již je Poté využívat kompatibilní možností 2.0 plně stačí nainstalovat
které software samozřejmě zpětně a s a rozhraní nových. Vyžádá počítačového přídavné Express a…
zboží stejné od značky I-TEC
více z kategorie Řadiče
vrátit se na seznam produktů

Získejte informace a kupte! - SHopLe
Nové modely za staré ceny!
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