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D-LINK GO - 5port 10/100Mbps

  

dlinkgo 5-Port Fast Ethernet Easy Desktop Switch 10/100. 
Αξιολόγηση: Δεν αξιολογήθηκε ακόμη

Price 
Base price with tax 9,00 €

Sales price 9,00 €

  
Ρωτήστε για το προϊόν 
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Περιγραφη
5-Port Fast Ethernet Easy Desktop Switch 10/100.

Το dlinkgo GO-SW-5E 5-Port Fast Ethernet Easy Desktop Switch σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε
ένα γρήγορο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό ενσύρματο δίκτυο στο σπίτι ή το γραφείο σας.
Το GO-SW-5E είναι ένα μη διαχειριζόμενο 10/100Mbps Switch, σχεδιασμένο για την ενισχύση της
απόδοσης μιας μικρής ομάδας εργασίας, παρέχοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο ευελιξίας.
Ισχυρό αλλά εύκολο στη χρήση, το συγκεκριμένο Switch, επιτρέπει στους χρήστες την σύνδεση με
οποιοδήποτε 10Mbps ή 100Mbps δικτύο για να πολλαπλασιάσουν το εύρος ζώνης, να τόνωσουν
τον χρόνο απόκρισης και να ικανοποιήσουν τις υψηλές απαιτήσεις φορτίου. Συνδέστε το GO-SW-5E
σε πολλούς υπολογιστές που διαμοιράζονται αρχεία και φακέλους ή συνδέστε το σε ένα
δρομολογητή,
για διαμοιρασμό μιας σύνδεσης Internet.

Εύκολη δικτύωση υψηλών ταχυτήτων
Το GO-SW-5E διαθέτει ανίχνευση θύρας Ethernet 10/100 Mbps, με ένδειξη LED για κάθε θύρα, για
να
διακρίνετε γρήγορα την κατάσταση σύνδεσης και την δραστηριότητα. Οι θύρες ανιχνεύουν την
ταχύτητα
του δικτύου και διαπραγματεύονται αυτόματα μεταξύ 10BASE-T και 100BASE-TX, καθώς και μεταξύ
full
και half-duplex, για άμεση λήψη της μέγιστης δυνατής ταχύτητας κάθε συνδεδεμένης συσκευής.
Επίσης,
το GO-SW-5E υποστηρίζει Auto MDI / MDIX Crossover, για απευθείας σύνδεση όλων των θυρών με ένα
server, hub, router ή switch, μέσω ενός τυπικού straight-through twisted-pair καλώδιου
Ethernet.

Αξιοπιστία και άμεση εγκατάσταση
Το GO-SW-5E είναι μια Plug-and-Play συσκευή, που δεν απαιτεί ρύθμιση, έτσι ώστε η εγκατάσταση
να
είναι απλή και χωρίς προβλήματα. Συνδέστε αμέσα πολλούς υπολογιστές, για διαμοιρασμό αρχείων,
μουσικής και βίντεο σε όλο σπίτι σας ή το γραφείο ή ακόμα και να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον
multi-player
gaming. Ο 802.3x έλεγχος ροής κάθε θύρας, ελαχιστοποιεί τα χαμένα πακέτα κατά τη λήψη, όταν το
buffer της
θύρας είναι πλήρες. Έτσι παρέχεται μια πιο αξιόπιστη σύνδεση, για όλες τις συνδεδεμένες
συσκευές σας.

Φιλικό προς το περιβάλλον
Το GO-SW-5E υποστηρίζει την τεχνολογία D-Link Green, η οποία μειώνει δραστικά την κατανάλωση
ενέργειας.
Οι θύρες απενεργοποιούνται αυτόματα, εαν δεν υπάρχει κάποιος συνδεδεμένος υπολογιστής,
μειώνοντας
κατά πολύ την κατανάλωση ενέργειας χωρίς να διακόπτεται η συνδεσιμότητα του δικτύου. Επιλέον,
το switch
ανιχνεύει αυτόματα το μήκος των συνδεδεμένων καλωδίων Ethernet και προσαρμόζει την χρήση
ενέργειας
αναλόγως, χωρίς να επηρεάζει την απόδοση. Έτσι, μειώνεται σημαντικά η συνολική κατανάλωση
ενέργειας,
που σας εξοικονομεί χρήματα, ενώ είναι φιλιό προς στο περιβάλλον.

Συμπαγές και αθόρυβο
Το GO-SW-5E έχει ένα κομψό και συμπαγή σχεδιασμό, που μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε χωρίς
να
εμποδίζει. Η υποδοχή ρεύματος και οι θύρες Ethernet, βρίσκονται στο πίσω μέρος του switch
επιτρέποντας
την εύκολη διαχείριση των καλωδίων. Το GO-SW-5E δεν χρησιμοποιεί ανεμιστήρα, ώστε να
λειτουργεί αθόρυβα
αλλά αποτελεσματικά.
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Λειτουργίες & χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
# Δικτύωση υψηλής ταχύτητας
# Πέντε θύρες Fast Ethernet 10/100 Mbps
# Full/half-duplex για ταχύτητες Ethernet/Fast Ethernet
# Αξιοπιστία
# IEEE 802.3x flow control
# Store-and-forward switching scheme
# Πιστοποίηση RoHS
# Εύκολη Εγκατάσταση
# Εγκατάσταση Plug-and-play
# Αυτόματο MDI/MDIX crossover για όλες τις θύρες
# Τεχνολογία D-Link Green
# IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
# Port standby
# Ανίχνευση μήκους καλωδίου
# Ανίχνευση κατάστασης σύνδεσης
# Κομψή σχεδίαση
# Συμπαγές και ελαφρύ σασί
# Οι θύρες βρίσκονται σε βολική τοποθεσία στο πίσω μέρος της συσκευής
# Αθόρυβη λειτουργία

Τεχνικές προδιαγραφές:
# Πρότυπα:
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper)
- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
- IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3u
- 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper)
# Εξοικονόμηση ενέργειας IEEE 802.3az EEE
# Switching Fabric : 1 Gbps switching fabric
# Topology: Star
# Πρωτόκολλο: CSMA / CD
# Ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων
# Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
# Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
# Ανταλλαγή Media Interface: Αυτόματο MDI / MDIX προσαρμογής για όλες τις θύρες

# Καλώδια Δικτύου :
- 10BASE-T: UTP CAT 3/4 / 5 / 5e (100 m max.), EIA / TIA-586 100-ohm STP (100 m max.)
- 100BASE-TX: UTP CAT 5 / 5e (100 m max.), EIA / TIA-568 100-ohm STP (100 m max.)
# Ενδείξεις λυχνίας LED: ανά θύρα: Link / Activity, ανά συσκευή: Power
# Μέθοδος μετάδοσης: Store-and-forward
# MAC Address Table : 2K καταχωρήσεις ανά συσκευή
# MAC Address Learning : Αυτόματη αναβάθμιση
# Packet Filtering/Forwarding Rates
# Ethernet: 14,880 pps ανά θύρα
# Fast Ethernet: 148,800 pps ανά θύρα
# RAM Buffer : 48 KB ανά συσκευή
# Διαστάσεις: 87 x 47.85 x 21,7 χιλιοστά
# Τροφοδοσία: Μετασχηματιστής ρεύματος 5V / 0.55A
# Κατανάλωση ενέργειας :
- Power On (σε κατάσταση αναμονής): DC εισόδου: 0,1W, AC Είσοδος: 0,69W
# Εισόδου DC: Μέγιστη 0,9W, AC εισόδου: 1,6W
# Απαγωγή θερμότητας:
- Power On (σε κατάσταση αναμονής), εισόδου AC: 2.355 BTU / h
- Με την μέγιστη ισχύ εισόδου AC: 5.461 BTU / h
# Θερμοκρασία: λειτουργίας: 0 έως 40 ° C, αποθήκευσης: -10 έως 70 ° C
# Υγρασία: Λειτουργίας: 10% έως 90% σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση, Αποθήκευση: 5% έως 90%
σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση
# Πιστοποιήσεις: FCC Class B, CE Κλάση B, UL, C-Tick κατηγορίας Β, CB
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Γνώμες πελατών

There are yet no reviews for this product. 
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