Delock Switch 2,5 Gigabit Ethernet cu 8 porturi
Descriere scurta
Acest switch 2,5 Gigabit Ethernet de la Delock poate fi
utilizat pentru a conecta diverse componente de reţea.
NBASE-T pentru o viteză mai rapidă
Serviciile moderne și noile tehnologii necesită lărgimi de
bandă mai mari. Tehnologia NBASE-T permite viteze de 1
Gbps și 2,5 Gbps cu cabluri convenționale de rețea. Cea
mai bună rată posibilă de transmisie este setată automat.

Specification
• Conectori:
8 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 mamă
1 x fișă mamă de c.c. de 5,5 x 2,1 mm
• Rată transfer date:
Ethernet până la 10 Mbps
Fast Ethernet până la 100 Mbps
Gigabit Ethernet până la 1.000 Mbps
2,5 Gigabit Ethernet până la 2500 Mbps
• Acceptă IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3bz / 802.3x
• Acceptă funcţionare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x şi
funcţionare în mod semiduplex cu control al fluxului cu contrapresiune
• Lățime de bandă: 40 Gbps
• Acceptă cadre Jumbo 12k
• Indicator LED pentru legătura și activitatea
• Buton de resetare
• Carcasă solidă din metal
• Blocare de securitate (blocare Kensington) pentru cablul de securitate
• Console amovibile pentru montare pe perete
• Fără ventilator
• Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 40 °C
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 190 x 120 x 30 mm

Nr. 87782
EAN: 4043619877829
Țara de origine: China
Pachet: White Box

Specificaţie sursă de alimentare
• Sursă de alimentare de perete
• Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
• Ieşire: 12,0 V / 1,8 A / 21,6 W
• Împământare la exterior, plus la interior
• Dimensiuni:
interior: ø aprox. 2,1 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm
Cerinte de sistem
• Dispozitiv cu un port RJ45 liber
Pachetul contine
• Switch
• Consola de montare pe perete
• Sursă de alimentare externă
• Manual de utilizare
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General
Mounting type:

wall

Interface
Output:

8 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 mamă

Input:

1 x DC 5.5 x 2.1 mm female

Technical characteristics
Data transfer rate:

Ethernet up to 10 Mbps
Fast Ethernet up to 100 Mbps
Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Temperatură în stare de funcționare:

0 °C ~ 40 °C

Physical characteristics
Carcasa uloare:

negru

Material carcasă:

metal

Lungime:

190 mm

Width:

120 mm

Height:

30 mm
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