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USB 3.0 GIGABIT+HUB 3XUSB 
Unitek Y-3045 

 
Y-3045 to zewnętrzna karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet, w połączeniu z 3-portowym 
koncentratorem USB3.0 marki Unitek. Urządzenie podłączane jest do komputera za pośrednictwem portu 
USB 3.0 (jednocześnie jest wstecznie kompatybilne z USB2.0). Zatem dzięki konstrukcji która składa się 
również na 3portowy HUB USB3.0 po podłączeniu tej karty do komputera użytkownik zyskuje 
dodatkowe trzy porty USB3.0 
Zgodności ze standardem USB 3.0 pozwala w pełni wykorzystać zalety sieci Gigabit Ethernet. 
Idealne rozwiązanie jako druga karta sieciowa, zarówno do komputerów typu PC jak i Notebooków które 
nie posiadają żadnej karty sieciowej. Proste rozwiązanie które nie wymaga rozkręcania obudowy 
komputera aby zainstalować kartę sieciową, wystarczy tylko wpiąć ją do wolnego portu USB. Z kolei w 
przypadku komputerów typu notebook urządzenie nie wykorzystuje cennego złącza 
PCMCIA/ExpressCard.  
Karta sieciowa wspiera standard Auto MDIX dzięki czemu automatycznie rozpoznaje, czy podłączony 
kabel sieciowy jest skrosowany, czy prosty. Ponadto dzięki obsłudze pakietów Link-change, Magic 
packet czy Microsoft wake up frame możliwe jest zdalne wybudzenie komputera. 
Y-3045 jest zasilane bezpośrednio ze złącza USB i jest to najprostszy sposób na podłączenie komputera 
do sieci Ethernet przy jednoczesnym wyposażeniu go w 3 dodatkowe porty USB3.0 
 
Główne funkcje:  
- Złącza: 1x USB3.0 A męski; 3x USB3.0 A żeński; 1x Gigabit LAN RJ45 
- W pełni kompatybilny ze standardem USB3.0  
- Transfer danych do 5Gbps  
- Wstecznie kompatybilny z USB2.0  
- Zgodny ze standardem IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps  
- Obsługa standardu Auto MDIX (automatyczna detekcja przewodu krosowanego/prostego) 
- Obsługuje trybu zdalnego wybudzenia: link-change, Magic packet, Microsoft wake up frame 
- Obsługa standardu IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)  
- W trybie Gigabit Ethernet umożliwia pracę Half/Full Duplex  
- Dioda LED informuje o stanie zasilania i połączeniu Ethernet  
- Zasilany z portu USB (nie wymaga zewnętrznego zasilania)  
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows 2000 /XP /Vista/7/ 8 (32/64-bit), Mac OS 9.x lub nowszy  
- Chipset: ASIX Elec. Corp. AX88179 
 
Zawartość opakowania: Y-3045, podręcznik użytkownika, Płyta CD 


