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Hogere 
productiviteit 
en lagere 
uitvaltijd.

Hogere productiviteit en lagere uitvaltijd. De USB-C naar 
2,5G Ethernet-adapter levert overdrachtssnelheden die tot 
2,5 keer sneller zijn dan de huidige oplossingen, waardoor 
een betrouwbare verbinding en snelle gegevensoverdracht 
mogelijk is.* Aangedreven door de bus, zonder stroomtoevoer 
– gewoon aansluiten en het werkt. Twee jaar garantie.

*  Uw netwerk moet 2,5 Gbps Ethernet-snelheden over Cat5e of meer 
bekabeling ondersteunen. 

Functies zijn onder andere: 

• Tot 2,5 keer sneller dan de huidige 1Gbps-snelheden

• Hogere productiviteit, lagere uitvaltijd 

• Aangedreven door bus

• 2 jaar garantie
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* Uw netwerk moet 2,5 Gbps Ethernet-snelheden over Cat5e of meer bekabeling ondersteunen.

2 jaar garantie 

Geen zorgen: u weet dat u gedekt 
bent door Kensington.

Aansluiten op een bekabeld  
netwerk via USB-C 

U krijgt een veilige kabelverbinding 
door de USB-C-connector 
(mannelijk) aan te sluiten op de 
USB-C- of Thunderbolt 3-poort, en 
de Ethernetkabel op de RJ45-poort 
(vrouwelijk) van uw apparaat aan 
te sluiten. 

Tot 2,5 keer sneller dan de  
huidige 1Gbps-snelheden 

Biedt een betrouwbare 
verbinding en snelle 
gegevensoverdrachtssnelheden*

Hogere productiviteit,  
lagere uitvaltijd 

Snellere upload- en 
downloadsnelheden, lagere latentie 
en een betere betrouwbaarheid dan 
wifi betekent minder wachttijden en 
meer tijd om te doen

Aangedreven door bus 

Geen stroomtoevoer nodig –  
gewoon aansluiten en het werkt



Technische  
gegevens

Systeemvereisten

Ondersteunde besturingssystemen   Windows 7 of hoger, macOS 10.6 of hoger

Ingangs-/uitgangsschakelaar

Ingang  Type-C Mannelijk ×1

Uitgang RJ45 Vrouwelijk ×1

RJ45 Basisspecificaties

Ondersteunde  10Mbps/100Mbps/1Gbps/2,5Gbps 
communicatiesnelheid

Belangrijkste functies ondersteund  WOL(Wake-On-LAN)  
Full Duplex stroom (10M/100M/1G/1G/2.5G tarief)  
Auto-onderhandeling

Productafmetingen

Afmetingen product  Lengte: 74,5mm 
Breedte: 35mm 
Hoogte: 15,5mm

Gewicht  34g

Omgeving

Bedrijfstemperatuur 0° tot 40°C/ 32˚ tot 104˚F

Luchtvochtigheid  10% tot 85% RH (geen condensatie) 

Opslagtemperatuur  -10˚ tot 70°C/ 14˚ tot 158°F

Opslagvochtigheid  5% tot 90% RH (geen condensatie)

Energieverbruik

Spanning  4,75V ~ 5,25V

Stand-byvermogen  <60mA (Wanneer Ethernet-kabel niet is 
aangesloten)

Normaal werkend vermogen  <80mA 10Mbps  
<130mA 100Mbps 
<300mA 1Gbps 
<460mA 2,5Gbps

Land van oorsprong, juridische vereisten en garantie

Code land van oorsprong  Vietnam

Certificaten  FCC, CE

Garantie  2 jaar

Verpakking

Inhoud verpakking  Hoofdeenheid x1, gebruikershandleiding x1

Verpakkingsafmeting  131 x 102 x 24 mm

Verpakkingsgewicht 0,085 kg
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