
EFSP42 
ETHERFAST 10/100 ПРИНТЕРЕН СЪРВЪР С ДВА ПРЕВКЛЮЧВАЕМИ ПОРТА 

 
 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

• Два двупосочни паралелни порта дават възможност за споделяне на вашите мрежови принтерни 
 ресурси в рамките на вашата 10/100 бърза Ethernet мрежа. 

• Четири вътрешни 10/100 превключваеми порта свързват мрежово вашия 10BaseT и 100BaseTX 
 хардуер да работи съвместно 

• Работи фактически с всички лазерни, мастиленструйни (Ink Jet, Bubble Jet) цветни и 
 точкови матрични принтери 

• Поддържа едновременно много на брой принтерни задачи 
• Работи със скорост до 200 Mbps в пълен дуплексен режим 
• Работи фактически със всички по-важни операционни системи, включително Windows 95, 98, NT 4.0 

 и NetWare. 
• Самостоятелно устройство – не е нужно да му се заделя специален принтсървърен компютър 
• Лесен за използване вграден софтуер за отдалечено управление 
• 256 KB RAM буфер за скоростна графика 
• 512 KB флаш-памет за бъдещ ъпгрейд 
• Чип-контролер за пряк достъп до паметта (DMA) поддържа турбо-скорост на печатене 
• Контрол за колизия на данните и корекция на полярността 
• Автоматично разделяне, защитаващо вашите компютри от повреди в мрежовите линии. 
• Съвременно Stor-and-Forward пакетно превключване 
• VLSI компоненти поддържат висока надежност на хардуера 
 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
• Означение на модела     EFSP42 
• Стандарти       IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 1284 
• Протокол       CSMA/CD 
• Топология       Звезда 
• Портове       Два DB-25 двупосочни паралелни порта 
          Четири 10/100 RJ-45 порта с автомат. чувствителност 

           Един споделен Uplink порт 
• Скорост на портовете (Mbps)  10 или 100 (полудуплекс) 

20 или 200 (пълен дуплекс) 
Паралелен порт: До 1.5 МВ за порт 

• Памет        256 K RAM буфер, 512 К флаш-памет 
• Тип окабеляване     Окабеляване за принтера: по стандарта на IEEE 

           1284 за принтерни кабели 
Окабеляване за мрежата: Категория 5 UTP или по-добро 

• Индикации       Захранване, FD/Col, Link/Act; 
Скорост (за LAN), Status и Link (за принтсървър) 

• Бутон        Reset 
• Размери       7.3” х 6.1” х 2.5” 
• Маса        1 Lb. 3 oz 
• Захранване        5V постоянен ток, 3 А 
• Съответствие с нормативни изисквания  FCC Class A (САЩ) , CE (Европейски съюз) 
• 3 години ограничена гаранция 

 
УСТОЙЧИВОСТ НА ВЪНШНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
• Работна температура    от 0оC до 40 0оC 
• Температура на съхранение   от минус 20оC до 70оC 
• Работна влажност     от 10% до 85% некондензирана 
• Влажност на съхранение   от 5% до 90% некондензирана 


