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TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Porty:
 5 portů 10/100 Mbps
 typ RJ-45
 plná podpora funkcí Auto MDI/MDIX
Standardy:
 podpora standardu IEEE 802.3x pro
plný duplex a protitlak v režimu
polovičního duplexu
Funkce:
 podpora funkcí auto-learning a autoaging pro MAC adresy
Rychlost přenosu dat:
 Ethernet:
o 10 Mbps (poloviční duplex)
o 20 Mbps (plný duplex)
 Fast Ethernet
o 100 Mbps (poloviční duplex)
o 200 Mbps (plný duplex)
Podporované typy médií:

CQpoint CQ-C005
Pětiportový přepínač pro Ethernetové a
Fast Ethernetové sítě s rychlostí přenosu dat
až 200 Mbps v plném duplexu.

Přepínače CQpoint CQ-C005 a CQ-C008 představují nejsnazší
způsob jak rozšířit Vaši kabelovou síť. Prostě jen spočítejte,
kolik portů budete potřebovat, a vyberte si pěti- nebo
osmiportovou variantu.
Vysoká rychlost, minimalizace datových ztrát
Přepínač CQpoint CQ-C005 podporuje funkci Full-Duplex a tím
nabízí průchodnost dat s rychlostí až 200 Mbps. Tak je Vaší
počítačové síti zajištěn rychlý a spolehlivý datový kanál
s minimálními ztrátami při přenosu.
Jednoduchá instalace
Instalaci switche CQpoint CQ-C005 zvládne opravdu každý –
stačí k přepínači běžně dostupnými ethernetovými kabely
připojit další zařízení a připojit switch do elektrické sítě. A
hotovo.
Úsporný ve všech směrech
Přepínač CQpoint CQ-C005 je neuvěřitelně kompaktní – měří
pouhých 9 cm na šířku, 2.7 cm na výšku a 8.2 cm na hloubku.
Switch se navíc během provozu nezahřívá a nepotřebuje proto
ventilátor, který by způsoboval hluk.

 10BASE-T: kabel UTP kategorie 3, 4, 5
(maximálně 100 m)
 100BASE-Tx: kabel UTP kategorie 5, 5e
(maximálně 100 m)
LED diody:
 port: připojen / aktivita
 zařízení: napájení
Ostatní:
 plastové provedení
 možnost instalace na zeď
Napájení:
 externí napájecí adaptér
Provozní podmínky:
 provozní teplota: 0 – 40 °C
 vlhkost vzduchu max. 90 %
Obsah balení:
 1x stolní přepínač CQpoint C-005
 1x napájecí adaptér
 1x uživatelská příručka

Logistické informace:
EAN: 8595588680048
Velikost produktu: 9 x 2,7 x 8,2 cm
Velikost balení: 23,5 x 7 x 15 cm
Váha produktu: 96 g
Váha balení: 350 g

