
i-tec USB 2.0 Fast Ethernet Adapter Advance

i-tec USB 2.0 Advance 10/100 Fast
Ethernet LAN Síťový adaptér USB 2.0 na
RJ45, LED, pro tablety, ultrabooky,
Windows, Linux, Mac

 
POPIS PRODUKTU

ADVANCE Series je nejvyšší řada příslušenství i-tec, která vám umožní využívat špičkové technologie produktů
v moderním designu a exkluzivním balení.

i-tec USB 2.0 Fast Ethernet Adapter je externí 100/10Mbps síťová karta připojitelná přes USB rozhraní. Díky
tomuto adaptéru můžete jednoduše a elegantně přidat další síťovou kartu do Vašeho počítače, notebooku nebo
tabletu. Adaptér nevyžaduje externí napájení a podporuje širokou škálu operačních systémů od Windows a MAC
OS až po Linux. Ethernet síťové připojení je možno používat také v systému Android. Podpora této funkce ale
musí být zahrnuta výrobcem přímo v daném Android zařízení. Podporu si snadno ověříte v nastavení síťových
připojení → další sítě, zde musí být položka Ethernet.

Používáte operační systém macOS Big Sur (verze 11)? Bezpečnostní nastavení tohoto operačního
systému nemusí fungovat správně s ovladačem tohoto produktu (produkt tak nebude fungovat). Doporučujeme
vám zvolit si jiný alternativní produkt. V případě žádosti o další informace či o pomoc se prosím obraťte na naši
technickou podporu – support@itecproduct.com

V případě problémů s instalací, technických potíží nebo nesprávné funkčnosti zařízení si nejprve
ověřte možné řešení v záložce FAQ.

 

Dlouhý produktový popis: i-tec USB 2.0 Advance 10/100 Fast Ethernet LAN Síťový adaptér USB 2.0 na RJ45, LED,
pro tablety, ultrabooky, Windows, Linux

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
1x integrovaný USB 2.0 kabel pro připojení k zařízení (12cm)
1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Asix AX88772B)
LED indikace
OS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS 10.9-10.15, macOS 11.3 a výše, Linux, Android, Chrome OS
Rozměry produktu: 65 x 21 x 14 mm
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Hmotnost produktu: 23 g
Rozměry balení: 223 x 161 x 55 mm
Hmotnost balení: 68 g

 

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Hardwarové požadavky:

Zařízení s volným USB-A portem

Operační systém:

Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS 10.9-10.15, macOS 11.3 a výše, Linux, Android, Chrome OS

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

U2LAN i-tec USB 2.0 Fast Ethernet Adapter Advance
EAN: 8595611700255

Hardware

Typ sběrnice USB-3.0, USB-2.0

Porty

LAN RJ-45 1

Systémové požadavky

Operační systém Windows 7 / 8 / 8.1 /10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - automatická instalace ovladačů
z OS. Ostatní operační systémy – manuální instalace ovladačů.
Firmware se aktualizuje automaticky.

Další vlastnosti

Barva black

Materiál ABS

Rozměry produktu (DxŠxV) 65 x 21 x 14 mm

Váha produktu (bez obalu) 23 g

Váha produktu (vč. obalu) 68 g

Rozměry balení (DxŠxV) 223 x 161 x 55 mm

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora celoživotní

Obsah balení

Produkt

Manuál
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


