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Øg produktivitet  
og reducer nedetid.

Øg produktivitet og reducer nedetid. USB-C til 2.5G 
Ethernet-adapteren leverer overførselshastigheder på op til 
2,5  gange hurtigere end nuværende løsninger, og giver en 
pålidelig forbindelse og hurtige dataoverførselshastigheder.* 
Buspowered med strøm uden behov for en strømforsyning – 
du skal bare tilslutte den, og så virker den. To års garanti.

*  Dit netværk skal understøtte Ethernet-hastigheder på 2,5 Gbps over 
Cat5e-kabler eller højere. 

Funktioner inkluderer: 

• op til 2,5 gange hurtigere end nuværende hastigheder 

på 1 Gbps

• øget produktivitet, reduceret nedetid 

• buspowered med strøm

• 2 års garanti

Produkt
Ark
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Produkt
Ark

* Dit netværk skal understøtte Ethernet-hastigheder på 2,5 Gbps over Cat5e-ledninger eller højere.

2 års garanti 

Du kan være helt tryg – du er dækket 
af Kensington

Tilslut til et kablet netværk via 
USB-C 

Tilslutning af USB-C-stikket 
(han) til din enheds USB-C- eller 
Thunderbolt 3-port og Ethernet-
kablet til RJ45-stikket (hun) giver 
dig en sikker fast tilslutning. 

Op til 2,5 gange hurtigere end  
nuværende hastigheder på 1 Gbps 

Giver en pålidelig forbindelse og 
hurtige dataoverførselshastigheder*

Øget produktivitet, reduceret nedetid 

Hurtigere upload- og 
downloadhastigheder, mindre 
latenstid og bedre pålidelighed end 
WiFi betyder mindre tid med at vente 
og mere tid mere at gøre noget

Buspowered med strøm 

Intet behov for en strømforsyning –  
du skal bare tilslutte den, og så virker 
den.

2 års 
begrænset garanti



Tekniske  
specifikationer

Systemkrav

Understøttede operativsystemer  Windows 7 eller nyere, macOS 10.6 eller nyere

Input-/output-stik

Input  Type-C (han) × 1
Output  RJ45 (hun) × 1

RJ45-basisspecifikationer

Understøttet  10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps/2,5 Gbps 
kommunikationshastighed
Understøttede hovedfunktioner  WOL (Wake-On-LAN) 

Fuld dupleks-flow (10 M-/100 M-/1 G-/ 
2,5 G-hastighed) 
Autonegotiation

Produktmål

Produktenhedsdimensioner  Længde: 2,93” / 74,5 mm 
Bredde: 1,37” / 35 mm 
Højde: 0,61” / 15,5 mm

Vægt 0,07 lbs / 34 g

Miljømæssig

Driftstemperatur 0 ˚C til 40 ˚C / 32 ˚F til 104 ˚F
Driftsfugtighed  10 % til 85 % relativ luftfugtighed (ingen 

kondensering) 
Opbevaringsstemperatur -10 ˚C til 70 ˚C / 14 ˚F til 158 ˚F
Opbevaringsfugtighed  5 % til 90 % relativ luftfugtighed 

(ingen kondensering)

Strømforbrug

Spænding 4,75 V ~ 5,25 V
Standbystrøm  <60 mA (Når Ethernet-kablet ikke er tilsluttet)
Normal driftsstrøm  <80 mA 10 Mbps 

<130 mA 100 Mbps 
<300 mA 1 Gbps 
<460 mA 2,5 Gbps

Oprindelsesland, regulatorisk og garanti

Oprindelsesland Vietnam
Certificeringer FCC, CE
Garanti, år 2 år

Pakke

Indhold af pakke  Hovedenhed x 1, Brugervejledning x 1
Pakkens dimension 131 x 102 x 24 mm (5,16 x 4,01 x 0,94”)
Pakkens vægt 0,085 kg (3 oz)
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