
10/100/1000 Mbit/s Gigabit 1-poort USB over IP
apparaat server
Product ID: USB1000IP

Deze gigabit USB-over-IP apparaatserver is een eenvoudige en comfortabele manier voor het uitbreiden
en delen van een USB-apparaat over lange afstanden, en is deze apparaatserver geschikt voor meerdere
gebruikers die op uw netwerk zijn aangesloten. Bovendien ondersteunt de apparaatserver gigabit (1000
Mbps) snelheden, zodat uw aangesloten apparaten sneller werken dan traditionele 10/100 Mbps
apparaatservers.

De veelzijdige apparaatserver wordt direct aangesloten op uw pc, of hij werkt met uw bestaande
netwerkapparaten (bijvoorbeeld hubs, routers, switches), zodat hij eenvoudig in uw huidige
netwerkinfrastructuur kan worden geïntegreerd. Deze apparaatserver is ideaal voor het aansluiten en
delen van USB-apparaten (bijvoorbeeld kaartlezers, digitale camera's, webcams, printers en scanners)
met meerdere netwerkgebruikers. Bovendien kunt u meerdere apparaatservers op hetzelfde netwerk
gebruiken, waardoor u zelfs nog meer USB-randapparaten kunt aansluiten en delen.
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Bij de USB-over-IP apparaatserver wordt op Windows gebaseerde software geleverd: een eenvoudige
interface voor het aansluiten, bewaken en besturen van het aangesloten apparaat via uw lokale netwerk
(LAN). Daarnaast communiceert de software direct met de apparaatserver, zodat hij in Virtual Machine
(VM) omgevingen kan worden gebruikt, als meerdere VM's dezelfde hardwareset gebruiken.

De USB1000IP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Deel een opslagmedium (externe harde schijf) met meerdere
gebruikers op uw IP-netwerk

• Deel de toegang tot digitale fotografische apparatuur via het netwerk
in omgevingen voor beeldbewerking / grafisch ontwerp

• Perfect voor het delen van een printer, faxapparaat of scanner met
meerdere gebruikers

• Functioneert als een USB-verlenger, zodat USB seriële adapters
kunnen worden aangesloten in afgelegen gedeeltes van een
industriële of medische omgeving

• Verleng een webcam met hoge resolutie via een standaard netwerk
voor gebruik door meerdere gebruikers

Eigenschappen

• Tot 30 MBps overdrachtssnelheid — identiek aan een directe
aansluiting op een USB-poort van een pc

• Ondersteunt gigabit en 10/100 Mbps snelheden (automatische
detectie)

• Ondersteunt Auto-MDIX
• Inclusief op Windows gebaseerde software voor het beheren en

controleren van uw aansloten apparaat
• Ondersteunt meerdere apparaatservers op hetzelfde netwerk
• Ondersteunt gecombineerde USB 2.0-apparaten, zoals all-in-one

multifunctionals
• Compatibel met USB UHCI / OHCI / EHCI
• Ondersteunt automatische verbinding met het apparaat na een

reboot
• Voldoet aan de high-speed USB 2.0-specificaties
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Warranty 2 Years

Hardware Chipsetcode Elite Silicon - E3868M1

Industriestandaarden IEEE 802,3-2002

Poorten 1

Prestaties Maximale overdrachtsnelheid USB: 480 Mbit/s
Ethernet: 10/100/1000 Mbit/s

Connector(en) Type connector(en) 1 - RJ-45 Vrouwelijk

1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk

Software Besturingssystemen Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1(32/64), 7(32/64),
Vista(32/64), XP(32/64)

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Het aansluiten van USB-hubs wordt niet ondersteund

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Ethernet-activiteit

1 - Ethernet-verbinding

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.48A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype H

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 3A

Vermogensopname 15

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Opslagtemperatuur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid bij gebruik 
15% - 90% rel. luchtvochtigheid bij opslag

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 40 mm [1.6 in]

Gewicht product 37 g [1.3 oz]

Hoogte product 2 cm [0.8 in]

Kleur Zwart

Lengte product 80 mm [3.1 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 47 mm [1.9 in]
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Package Length 16 cm [6.3 in]

Package Width 22 cm [8.7 in]

Verzendgewicht (verpakt) 355 g [12.5 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Gigabit USB IP apparaat server

1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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