
ADE-XR
USB 2.0 FAST ETHERNET

Kompaktní adapter AXAGON ADE-XR 
snadno přemění USB 2.0 port na Fast 
Ethernet 10/100Mbit port.

Síťová karta nabízí kromě široké 
kompatibility širokou škálu funkcí např. 
IPv4/IPv6 checksum pro snížení zátěže 
CPU kontrolními součty, crossover 
detekci a autokorekci, TCP large send 
offload, podporu různých módů 
Wake-on-LAN funkce, práce s VLAN 
nebo pokročilé funkce Power 
Managementu.

V moderních operačních systémech od 
Windows 8.1 výše umožňuje adaptér 
snadnou automatickou instalaci bez 
nutnosti připojení k internetu.

USB - Ethernet adaptér díky 
jednoduché instalaci snadno doplní 
Vaše zařízení o chybějící síťový RJ-45 
konektor, přidá další síťovou kartu 
nebo nahradí původní nefunkční síťové 
připojení.

Podpora současných verzí operačních 
systémů Windows, Mac OS X a Linux jej 
dovoluje použít pro jakýkoliv stolní 
počítač, notebook nebo ultrabook. 
Také některé telefony a tablety s 
operačním systémem Android lze díky 
tomuto adaptéru a vhodné redukci 
připojit k internetu síťovým Ethernet 
kabelem.
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Vstup 
rozhraní   USB 2.0 / USB 1.1
rychlost   480 / 12 / 1.5 Mbit/s (high / full / low speed)
konektor   USB typu A samec na kabelu
kabel   5 cm, napevno

Výstup 
rozhraní   Ethernet
rychlost   10/100 Mbit/s
konektor   RJ-45
kompatibilita  IEEE 802.3u 100Base-TX
kompatibilita  IEEE 802.3 10Base-T

Podporované vlastnosti 
Virtual LAN  ano
Wake on LAN  ano
Plug and Play  ano
Hot Plug   ano

Další vlastnosti 
indikace   zelená LED - připojení k napájení (trvale svítí)
indikace   zelená LED - připojení k síti 100Mbit (trvale svítí)
indikace   zelená LED - přenos dat (bliká)
čipset   Realtek RTL8152
rozměry   72 x 27 x 16.5 mm
hmotnost  23 g

Napájení 
po sběrnici  ano (USB bus power)

Podpora OS 
MS Windows  10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (všechny 32- i 64-bitové verze)
MS Windows Server 2016 / 2012 / 2008 / 2003 (všechny 32- i 64-bitové verze)
Mac OS   X 10.6 a vyšší
Linux   2.6.x jádro a vyšší
Android   všechny verze ( ! - ověřte podporu u výrobce Android zařízení)
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