USB 2.0 Bluetooth 5.0 mini Adaptor
Descriere scurta
Acest adaptor Bluetooth USB 2.0 de la Delock permite
comunicarea fără fir sau un transfer de date, de exemplu,
între două PC-uri sau între un PC și un telefon mobil sau
rețea.
Design compact
Datorită dimensiunii sale de 3 cm și a cheotorii, adaptorul
Bluetooth poate fi atașat, de exemplu, la un șnur.
Bluetooth 5.0
Datorită standardului Bluetooth 5.0, acest adaptor necesită
mai puțină putere și are o rată rapidă de transfer de date.
În plus, poate fi asociat cu ușurință cu dispozitive finale.
Sunt posibile conexiuni de până la 200 de metri, dacă nu
există obstacole între emițător și receptor. Și asta cu o
putere de transmisie de 100 mW.
Adițional, pachetele de date pot avea acum până la 255 de
octeți, în comparație cu cei 31 de octeți anteriori.
IoT
Internet of Things (IoT) este termenul generic pentru
rețeaua de obiecte inteligente. Comunicarea are loc atât
între ele, cât și prin intermediul internetului.
Obiectivul acestui obiect este ca, de exemplu, robotul
aspirator să furnizeze în mod continuu informații despre
stare pe internet, care pot fi apoi apelate și controlate cu
ajutorul unei aplicații.
Datorită consumului redus de energie și a ratei mai mari de
transfer de date, Bluetooth 5 îndeplinește toate cerințele
de comunicare și, prin urmare, este ideal pentru
dispozitivele inteligente de acasă ale IoT (Internet of
Things).
Acceptă A2DP
A2DP înseamnă "Advanced Audio Distribution Profile"
(Profil avansat de distribuție audio) și este utilizat pentru a
asigura că semnalele audio (stereo) pot fi transmise pe
lângă transmisia pură de date în timpul transmiterii fără fir
prin Bluetooth. Prin urmare, stickul este un supliment ideal
pentru a conecta, de exemplu, căștile Bluetooth cu
laptopul.
Specification
• Conector: 1 x USB 2.0 Tip-A tată
• Chipset: Realtek RTL8761B
• Standard Bluetooth 5.0 mod dual + EDR
• Clasa 2, domeniu de operare de până la 20 metri
• Interval frecvenţă: 2,4 - 2,4835 GHz
• Rată de transfer a datelor de până la 3 Mbps
• Acceptă profilul Bluetooth A2DP
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 30 x 17 x 6 mm

Nr. 61012
EAN: 4043619610129
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
Pachetul contine
• Adaptor Bluetooth USB 2.0
• CD cu drivere
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• Manual de utilizare
Imagini
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Interface
Conector 1:

1 x USB 2.0 Type-A male

Technical characteristics
Chipset:

Realtek RTL8761B

Data transfer rate:

up to 3 Mbps

Frequency range:

2.4000 GHz - 2.4835 GHz

Physical characteristics
Lungime:

30 mm

Width:

17 mm

Height:

6 mm

© 2021 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile
de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
61012

3/3
17.09.2021

