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Datasheet
Příslušenství FUJITSU Čtyřportový rozbočovač
USB 3.0
Připojte svá periferní zařízení v režimu SuperSpeed

Čtyřportový rozbočovač USB 3.0 společnosti Fujitsu umožňuje rychlé a snadné
připojení všech periferních zařízení s rozhraním USB. Díky technologii SuperSpeed
rozhraní USB 3.0 pracují externí úložná zařízení rychleji než kdy dříve. Rozbočovač
jednotlivým zařízením dynamicky přiděluje optimální rychlost, a tak automaticky
zvyšuje propustnost tam, kde je třeba.
Flexibilita

Sběrnice USB nebo napájecí adaptér
Volba optimální rychlosti pro různá zařízení
Čtyři porty USB 3.0
Rychlost

USB 3.0 SuperSpeed
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Čtyřportový rozbočovač USB 3.0
Technické parametry
Vyžadované rozhraní

USB 3.0 (nebo USB 2.0)

Indikátor LED

4

Barva

Černá / mramorově šedá

Rozhraní
USB downstream (příchozí data)

4

USB upstream (odchozí data)

1

USB 3.1 1. generace (USB 3.0) celkem 4
Vyžadované rozhraní

USB 3.0 (nebo USB 2.0)

Požadavky na systém

Systém s portem USB 3.0

Podporované operační systémy

Windows® XP 32bitový
Windows Vista®
Windows 8
Windows 7 Professional 64-bit
Windows 7 Professional 32-bit
Windows 10

Speciální vlastnosti
USB downstream (příchozí data)

4

USB upstream (odchozí data)

1

Shoda se standardy
Evropa

CE

USA a Kanada

FCC třída A
ICES-003 / NMB-003 třída A

Japonsko

VCCI

Austrálie a Nový Zéland

C-Tick

Tchaj-wan

BSMI

Kompatibilita – poznámky

Kompatibilní se specifikací USB 3.0

Kompatibilita – odkaz

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Rozměry a hmotnost, životní prostředí
Rozměry (Š x H x V)

100 x 62,5 x 23 mm

Hmotnost

70 g

Provozní teplota okolí

0 až 40 °C

Teplota okolí při skladování

-10 až 80 °C

Obsah balení
Rozbočovač USB 3.0
Kabel USB 3.0 (1 m)
Napájecí adaptér
Síťové zástrčky pro země EU, USA, Velkou Británii, Kanadu, Austrálii a Nový Zéland

Objednací kód
S26391-F6099-L304

EAN: 4051554418786

Záruční lhůta

2 roky (podle země prodeje)

Typ záruky

Služba Bring-in nebo Send-in (podle země prodeje)

Záruční podmínky

http://support.ts.fujitsu.com/warranty

Odkaz na web servisu

http://www.fujitsu.com/fts/services/support
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Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Další informace

Copyright

Kromě produktu Fujitsu Čtyřportový
rozbočovač USB 3.0, zajišťuje tato společnost
řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě
spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší
služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Další informace o produktu Čtyřportový
rozbočovač USB 3.0 společnosti Fujitsu
požadujte od svého obchodního zástupce
pro produkty Fujitsu nebo od obchodního
partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete
také navštívit naši webovou stránku.
www.fujitsu.com/fts/accessories

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje
se mohou změnit. Možnost dodání závisí
na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za
úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.
fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Dynamické infrastruktury
Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti
Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT
produktů, řešení a služeb – od klientů až
po řešení datových center, spravovanou
infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou
jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod
plynoucích z technologií a služeb společnosti
Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si
vyberete. To přináší
flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.
Počítačové produkty
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

KONTAKT
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
http://cz.ts.fujitsu.com/
2019-02-18 EM-CS
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Životní prostředí
Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
Naším cílem je s využitím našich globálních
zkušeností prostřednictvím IT přispět
k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro
budoucí generace.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Omezení
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných výrobců a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit.
Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost
uvedených informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv
jejich vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
www.fujitsu.com/fts/accessories

