FICHA TÉCNICA
Switch 8 Portas-2F-N1008N

Produto homologado

Modelo 2F-N1008N – 8 portas 10/100Mb/s auto negociáveis. LED indicador de atividade de Link.
Suporta função MDI/MDIX. Tensão de trabalho 5v 1A. Cada porta pode ser entrada e saída de link. Plug
and play, nenhuma conﬁguração necessária. Suporta cabo direto ou crossover.Tecnologia de Ethernet
Verde economiza até 60% de energia. Controle de ﬂuxo IEEE 802.3x fornece transferência de dados
conﬁável.Caixa de plástico, de mesa ou de montagem na parede.

Descrição do produto
Esse Swicth de 8 portas 10/100Mb/snão gerenciado, possui 8 portas auto negociáveis, design de alta
integração, pequeno e requintado, portátil, ideal para o uso em provedores de Internet, rede pequenas e
médias de escritórios e rede doméstica. Usando a tecnologia store-and-forward combinada com
alocação dinâmica de memória buffer. Sua velocidade de comutação para encaminhar pacotes é
extremamente rápida.

Características Técnicas:
Modelo: 2F-N1008N
Chipset: IC+178G
Padrões: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Cabo de conexão: 10/100base-Tx:UTPCat5;Cat6
Capacidade de comutação: 100Mb/s
Temperatura de armazenagem: -40ºC~70ºC
Número de portas: 8 portas 10/100 Mb/s Auto negociáveis

Dimensões e peso

Conteúdo da embalagem

59mm

100g

21mm

m

3m
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» 1 switch 8 portas 10/100Mbps
» 1 fonte de alimentação bivolt automática
» 1 guia do usuário
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FICHA TÉCNICA
Switch VLAN PoE 2F-N1008N

Instalação
1

Conecte o cabo do adaptador de alimentação ao plug do switch. Em seguida, conecte o adaptador de
energia na tomada(note que as características da tomada de energia deve ser compatível com a
etiqueta no adaptador de energia).
Porta Ethernet (1-8)

Fonte de alimentação

Rotedor

PC

PC

Ligue a interface de rede do seu computador em qualquer porta de switch via cabo de rede(UTP cat5,

2 ou Cat6.

Swicht com 8 portas rápidas de Ethernet
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Produtos relacionados

Cabo De Rede CaT5e

Alicate de Crimpar
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Conector RJ-45
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Testador de Cabos

