
Thunderbolt™ naar gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Thunderbolt-adapter

StarTech ID: TB2USB3GE

Met de TB2USB3GE Thunderbolt™ naar gigabit Ethernet + USB 3.0 adapter kunt u de aansluitingen van uw
MacBook of laptop uitbreiden met behulp van één compacte adapter met zowel gigabit Ethernet als USB 3.0, voor
betrouwbare prestaties, meer aansluitmogelijkheden en robuuste mobiliteit.

Snelle, betrouwbare prestaties

Geniet van snelle, effectieve en betrouwbare prestaties van uw essentiële randapparaten! Door de 10 Gbps
bandbreedte van uw Thunderbolt-poort optimaal te benutten, biedt deze voor twee doeleinden geschikte adapter uw
betrouwbare 1 Gbps Ethernet- en 5 Gbps USB 3.0 verbinding, terwijl u tegelijkertijd beide volledig kunt gebruiken.

Voor maximale efficiency scheidt de Thunderbolt-adapter het verkeer van elke interface in zijn eigen speciale 5
Gbps PCI Express verbinding, waardoor knelpunten worden vermeden als beide poorten worden gebruikt. Deze
handige adapter biedt u snelle, eenvoudige en betrouwbare externe verbindingen, dankzij de revolutionaire
Thunderbolt-technologie.
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Aansluitmogelijkheden

Profiteer nu volledig van uw huidige randapparaten! Met deze adapter bespaart u extra aanschafkosten van nieuwe
apparaten en kunt u tegelijkertijd uw bestaande randapparaten via uw Thunderbolt-poort aansluiten. Door de
Thunderbolt-naar-Ethernet en Thunderbolt-naar-USB 3.0 functies in één adapter te combineren, beschikt u over
twee essentiële interfaces die niet beschikbaar of slechts beperkt aanwezig zijn op de meeste Thunderbolt-
systemen, waardoor zowel zakelijke gebruikers als gebruikers thuis gemakkelijk verbonden kunnen blijven.

Of u nu in een vergaderruimte met een zwak wifi-signaal of in een hotel met alleen vaste netwerkverbindingen bent,
deze adapter lost alle problemen op. Bovendien kan de USB 3.0 poort (met UASP ondersteuning) worden gebruikt
voor het aansluiten van een opslagapparaat, USB hub, USB printer of voor het synchroniseren van uw tablet of
smartphone.

Robuuste mobiliteit

Werk onderweg en dat met een prachtig design! Dankzij het robuuste en reisvriendelijke ontwerp kunt u de adapter
netjes in uw laptoptas stoppen. Bovendien combineert de lichtgewicht behuizing mobiliteit en duurzaamheid voor
een hoogwaardige bescherming waardoor u de adapter overal kunt meenemen.

Deze slanke en stijlvolle Thunderbolt-adapter past perfect bij uw MacBook Pro® of MacBook Air®, met een zilveren
gezandstraalde afwerking en zwarte rubberen grepen. Bovendien vereist de compacte adapter geen externe
voeding, is voorzien van een Thunderbolt-kabel en kan probleemloos via plug & play worden geïnstalleerd.
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Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Bekijk meer Thunderbolt-producten

Toepassingen

Voeg 2 essentiële aansluitpoorten toe aan uw met Thunderbolt uitgeruste MacBook Pro, MacBook Air,
laptop of Ultrabook
Maak verbinding met een vast gigabit Ethernet-netwerk waar draadloze signalen beperkt of niet beschikbaar
zijn
Voeg een extra USB 3.0 poort toe voor de aansluiting van uw randapparaten thuis, op kantoor of onderweg

Eigenschappen

1 gigabit Ethernet-poort en 1 USB 3.0 poort (5 Gbps), via een Thunderbolt-verbinding
Compacte en duurzame behuizing met een geïntegreerde Thunderbolt-kabel, voor maximale mobiliteit
Ondersteunt Thunderbolt datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps, met 2 speciale PCI Express verbindingen
(één per poort)
Plug & play installatie op ondersteunde besturingssystemen met native stuurprogramma's
Ethernet-poort ondersteunt 10/100/1000 Mbps verbindingen, full-duplex bediening, Jumbo Frames (tot 9,6 K)
USB 3.0-poort ondersteunt UASP en is neerwaarts compatibel met USB 2.0
Zilveren gezandstraalde afwerking met rubberen grepen, past bij Apple® MacBook
Busvoeding - geen externe voeding vereist
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Technische specificaties

Warranty 2 Years
Poorten 2
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Bustype ThunderBolt
Interface USB 3.0
Industriestandaarden IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE

802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.3x full duplex flow control, IEEE 802.1P Layer 2 Priority
Encoding, IEEE 802.3az (EEE – Energy Efficient Ethernet)

Chipsetcode Intel - DSL2210 (Thunderbolt)
Broadcom - BCM57762 (LAN)
ASMedia - ASM1042A (USB 3.0)

Type connector(en) 1 - Thunderbolt™ (20-pin) Male
Type connector(en) 1 - RJ-45 Female
Type connector(en) 1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Female
Maximale
overdrachtsnelheid

10 Gbps (Thunderbolt)
5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet – full-duplex)

UASP
ondersteuning

Ja

Compatibele
netwerken

10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Ja
Full duplex
ondersteuning

Ja

Jumbo Frame
Support

9.6K max.

Besturingssystemen Windows® 8 / 8.1 (32/64bit)
Mac OS® 10.8.4 and up (Tested up to 10.10)

Kleur Zilver
Type behuizing Kunststof
Kabellengte 130 mm [5.1 in]
Lengte product 81 mm [3.2 in]
Breedte product 48.5 mm [1.9 in]
Hoogte product 20.5 mm [0.8 in]
Gewicht product 92 g [3.2 oz]
LED-indicatoren 1 - Ethernet-verbindingssnelheid
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LED-indicatoren 1 - Ethernet-activiteit
Bedrijfstemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Verzendgewicht
(verpakt)

95 g [3.4 oz]

Meegeleverd 1 - Thunderbolt-adapter
Meegeleverd 1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit
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