5-Poorts 10/100Mbps PoE Switch, 4 PoE poorten
Breid je beschikbare netwerkverbindingen uit met een
PoE Switch
EM4430
EAN: 8716065315134
Inhoud verpakking: EM4430 5-poortd 10/100Mb PoE Switch, handleiding,
Voedingsadapter (48V / 1.5A), voedingskabel

OVERVIEW
• 5x 10/100Mbps Auto-negotiation Fast Ethernet RJ45 poorten waarvan 4 poorten met PoE functie (poort
2 - poort 5)
• Ondersteunt totaal PoE-voeding tot 60W voor alle PoE poorten
• Ondersteunt PoE-voeding tot 30W voor iedere PoE poort
• Ondersteunt PoE IEEE802.3af en IEEE802.3at compliant Powered Device (PD)
• Ondersteunt IEEE802.3x flow control voor Full-duplex Mode en backpressure voor Half-duplex Mode
• 1K invoer MAC-adressentabel van de switch met auto-learning en auto-aging
• Status LED indicator: voeding, link, activiteit, PoE
• Externe voedingsadapter

SPECIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions in mm. (WxHxD): 89x22x82
Weight in grams: 169
Standards : IIEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE802.3az
Number of ports : 5 x 10/100Mbps Auto-Negotiation ports
Switching capacity : 1G
Transfer method : Store-and-Forward
PoE Power : Power+: pin 4 & pin 5, Power-: pin 7 & pin 8
Max PoE power : 30W for each PoE port, 60W for all PoE ports
MAC address learning : Automatically learning, automatically Update

DESCRIPTION
Goed Getest (8.0). Hang het apparaat aan je netwerk en klaar, de switch doet de rest.
- WinMag Pro nr. 2, 2017
Breid je beschikbare netwerkverbindingen uit met de Eminent PoE (Power over Ethernet) Switches. PoE
Switches leveren stroom aan diverse netwerkapparaten, die verbonden zijn met de PoE switch. Sluit
access points, IP camera’s en VoIP telefoons aan, die geschikt zijn voor PoE, met een UTP kabel (Cat 5,
5e of 6) op de PoE switch. Het is niet nodig om de aangesloten apparaten nog extra te voeden. Dit is een
ideale oplossing voor zakelijk, klein zakelijk en thuisgebruik.
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