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O Hub Empresarial USB 3.0 DIGITUS® é o extensão ideal para qualquer local de trabalho. Permite 
ligar e utilizar simultaneamente até sete dispositivos USB, de modo 
a que a utilização de vários dispositivos de entrada ou dispositivos de memória móveis seja possível 
sem quaisquer problemas. Graças à tecnologia 3.0 USB é possível 
atingir uma velocidade de transferência de dados de até 5 Gbps e garantir uma 
troca de dados mais rápida. A caixa de alumínio de elevada qualidade do Hub 
Empresarial USB 3.0 DIGITUS® foi concebida com um design discreto e intemporal, de modo integrar-
se em qualquer secretária. 



 

CONTEÚDO DA EMBALAGEM 
 Concentrador USB 3.0 de 7 porta 

 Um manual do utilizador  

 Com cabo USB3.0 de 100 cm integrado 

 Um adaptador 5 V 3,5 A 
 
 
CARATERÍSTICAS 
 Fácil de utilizar - suporta o funcionamento simultâneo de 7 portas 

 Portátil e facilmente acessível no ambiente de trabalho 

 Suporta transferência de dados até 5 Gbps 

 USB 3.0, USB 1.1 e USB 2.0 compatível 

 Carregamento rápido BC1.2 

 Indicador LED 

 Suporta os dispositivos: Telemóvel, teclado, HDD, Leitor de Cartões, Ventoinha USB, rato, scanner, 

unidade de memória USB, impressora, consola de jogos, câmara digital, etc. 
 
 
REQUISITOS DO SISTEMA 
1. PC com Window XP/ Vista/ 7/ 8/ 10, Mac9.1 ou superior 

2. Temperatura de funcionamento: 0 °C~50 °C 

3. Temperatura de Armazenamento: -20 °C~60 °C 
 
 
INSTALAÇÃO 
Window XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10, Mac9.1 ou superior 

1. Ligar o computador e aguardar até o sistema terminar as operações de arranque  

2. Ligar o computador ao concentrador USB usando o cabo USB incluído. 

3. Ligar a ficha USB ao seu computador 

4. Ligar as fichas USB dos dispositivos periféricos (impressora, scanner, etc.) ao concentrador USB. 
 


