
Algemene informatie

De ES-3316P is een energiebesparende netwerkswitch met 
16 geïntegreerde 10/100Mbps Fast Ethernet poorten. 
Dankzij de energiebesparende kenmerken kunt u geld 
besparen waardoor de ES-3316P een ideale oplossing is 
voor thuisgebruik en gebruik op kleine kantoren.

200Mbps Full-Duplex overdracht 
De ES-3316P is in overeenstemming met de IEEE 802.3/IEEE 
en 802.3u 10/100Mbps Ethernet standaard en ondersteunt 
tevens IEEE 802.3x full-duplex overdracht. De full-duplex 
functie kan de netwerkdoorvoer voor iedere poort 
verdubbelen en wordt gebruikt voor high-speed server of 
switch-to-switch verbindingen. De ES-3316P ondersteunt 
een maximale doorvoer van 200Mbps voor elke poort.

Ondersteunt Wire Speed en Flow Control
De ingebouwde non-blocking en store-and-forward 
architectuurfunctie voorziet uw netwerk van full-wire speed 
verbindingen. De switch heeft flow control voor full-duplex 
modus en back pressure voor de half-duplex modus, om u 
te voorzien van een betrouwbare gegevensoverdracht en 
om verlies van gegevens te voorkomen. Gebruik de ES-
3316P om high-speed netwerken op te zetten en profiteer 
van de ultieme prestaties en betrouwbaarheid.

Ondersteunt Auto-MDI/MDI-X en Auto Sensing
De ES-3316P ondersteunt een Plug and Play (PnP)- installatie 
en auto-MDI/MDI-X, wat betekent dat u verbinding kunt 
maken met computers en Ethernetapparaten zonder 
configuratieproblemen. Om het u gemakkelijk te maken 
kunt u zowel straight-through als crossover Ethernetkabels 
gebruiken en zowel 10 Mbps als 100 Mbps apparaten 
aansluiten op de ES-3316P. De switch zal automatisch de 
juiste kabel en snelheid voor uw apparaat detecteren.

IEEE Energy Efficient Ethernet (EEE)
De ES-3316P biedt energiebesparing in combinatie met de 
Fast Ethernet snelheden die nodig zijn voor de nieuwste 
generatie netwerktoepassingen. Om te voldoen aan de IEEE 
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802.3az standaard, biedt de ES-3316P energiebesparende 
functies om kosten te verlagen en het energieverbruik te 
verminderen.

*Maximale prestaties, werkelijke gegevenssnelheden en 
dekking variëren afhankelijk van de 
netwerkomstandigheden en omgevingsfactoren. 
Productspecificaties en ontwerp zijn onderhevig aan 
verandering zonder kennisgeving.

Eigenschappen

•In overeenstemming met IEEE 802.3 en IEEE 802.3u 
standaard
•Ondersteunt auto MDI/MDI-X crossover detectie en 
autocorrectie
•Ondersteunt IEEE 802.3x flow control voor full-duplex en 
back pressure flow voor half-duplex
•Wire-speed pakket-filtering en forwarding-snelheid
•'Store-and-forward'-architectuur filtert fragment & CRC 
error pakketten
•Ondersteunt energie-efficiënte technologie (IEEE802.3az)

Specificaties

Bedrade snelheid: 10/100
Aantal LAN-poorten: 16 Poorten
Aantal USB-poorten: 16 Poorten
Besturingssysteem: Windows 10
Besturingssysteem: Windows 8
Besturingssysteem: Windows 7
Besturingssysteem: Windows Vista
Aantal LAN-verbindingen: 16
Type apparaat: Schakelaar
Kleur: Zwart
Stekkertype: Euro / Type C (CEE 7/17)
Netwerktype: 10/100 Mbit
Aansluiting: LAN
Type connector: RJ45
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