
2-poorts 2-naar-1 USB 3.0 switch voor het delen
van randapparaten - met USB-voeding
Product ID: USB221SS

Met de USB221SS 2-naar-1 USB 3.0 switch voor het delen van randapparaten kunt u één USB 3.0
randapparaat op 2 verschillende computersystemen gebruiken. Zo bespaart u de aanschafkosten van
dubbele randapparaten en hoeft u geen kabels meer aan te sluiten en los te koppelen tussen het ene
systeem en het andere.

De USB-switch voor het delen van randapparaten is snel en flexibel, met eenvoudige bedieningsknoppen
voor het schakelen tussen computers, en ondersteuning van SuperSpeed USB bandbreedte (tot 5 Gbps),
waardoor data snel naar en van uw gedeelde randapparaat kunnen worden gekopieerd. De switch is ook
neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1 (480 Mbps resp. 12 Mbps), zodat u zich geen zorgen hoeft te
maken dat uw computer of oudere randapparaten niet werken.

De 2-poorts USB-switch kan ook worden aangesloten op een USB-hub, als uitbreiding van het aantal
apparaten die u op de twee aangesloten systemen kunt gebruiken, of op USB-drive-behuizing of docking
station voor een gedeelde externe opslagoplossing.

www.startech.com/nl
0800 0230 168



De switch is compact waardoor zo min mogelijk bureauruimte wordt ingenomen en is voorzien van een
USB-voeding, waardoor geen wisselstroomwandcontact nodig is.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Gebruik een USB-printer of all-in-one-apparaat op 2 plaatselijke
computers

• Gebruik een USB 3.0 randapparaat op 2 verschillende computers op
een workbench

• Sluit een externe harde schijf aan op twee systemen voor het
samenvoegen van data op één gedeelde schijf

Eigenschappen

• USB 3.0 datatransmissiesnelheid tot 5 Gbps
• Sluit een USB-hub aan om extra randapparaten te delen
• Bedieningsknoppen voor schakelen tussen computers
• Met USB-voeding, geen extra voedingsadapter of wandcontact vereist
• Inclusief 2 USB A-B-kabels voor de aansluiting van pc op switch
• Compacte uitvoering
• Plug & Play, geen software of stuurprogramma's vereist
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Warranty 2 Years

Hardware Bus type USB 3.0

Poorten 2

Snellaadpoort(en) Nee

USB-C apparaat poort(en) Nee

USB-C hostverbinding Nee

Prestaties Maximale kabellengte 1.5 m [4.9 ft]

Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en) Externe poorten 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk

2 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk

Software Besturingssystemen OS Independent - No software or drivers required

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie De totale kabellengte van het hostsysteem naar uw
aangesloten randapparaat mag niet meer zijn dan 2,5 m

Indicatoren LED-indicatoren 2 - Computerselectie-indicators

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 42 mm [1.7 in]

Gewicht product 40 g [1.4 oz]

Hoogte product 2.2 cm [0.9 in]

Kleur Zwart

Lengte product 69 mm [2.7 in]

Type behuizing Kunststof

Vormfactor Compact

Verpakkingsinformatie Package Height 43 mm [1.7 in]

Package Length 13.1 cm [5.2 in]

Package Width 16.2 cm [6.4 in]

Verzendgewicht (verpakt) 229 g [8.1 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0 Sharing Switch
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2 - 1 m USB 3.0 A-B-kabels

1 - Handleiding

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