
ğ üzerinde olmanın kolaylığıyla dizüst
A ü 
özgürlüğü
Kablosuz ağınızı genişletin

CPWNA100 kablosuz dizüstü adaptörü, dizüstü bilgisayarınızı 108 Mb/s'ye kadar 

hızlarda kablosuz bağlantılı ev ağının bir parçası yapar

Kullanım kolaylığı
• Yazılım, üniteyi 3 dakikada kurmanıza yardımcı olur

Geleceğe dönük uyumluğun avantajlarından yararlanın
• Herhangi bir WiFi cihazına bağlanabilir

Güven sorunu yaşamayın
• Yüksek Düzeyde Güvenlik

Kablosuz özgürlüğün tadını çıkarın
• Açık IEEE802.11 standardına dayalı kablosuz RF iletişimi
Philips
Kablosuz Dizüstü 
Adaptörü
CPWNA100
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Tarama/Alma/Aktarma
• Frekans aralığı: 5 Ghz ve 2.4 Ghz hızlarda 

çalışır MHz

Bağlanabilirlik
• Veri aktarım hızı: 108 Mb/s veri aktarımı
• Kablosuz LAN: 802,11a/b/g birleşik
• WLAN güvenlik desteği: WPA
• Tak ve Çalıştır

System Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• Sabit disk alanı: 35 MB
• PC OS: Windows ME, 2000, XP
• İşlemci: Pentium II 500MHz veya üstü
• RAM hafıza: 64 MB
•
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üksek Düzeyde Güvenlik
iFi tarafından sağlanan kablosuz güvenlik. Bazı 

urumlarda kablosuz verileri korumak için sadece 
AP, WEP veya Tkip yeterli olabilir. WEP, 40 bit (64 

it de denir) veya 108 bit (128 bit de denir) şifreleme 
odunda bulunur. 108 bit şifreleme, çözülmesi daha 
zun süren bir şifreleme algoritması olduğundan, temel 
0 bit (64 bit) şifrelemeden daha fazla güvenlik sağlar.

erhangi bir WiFi cihazına bağlanabilir
i-Fi sertifikası, diğer tüm Wi-Fi ürünleri ile iletişim 

urabileceğinizi garanti eder. Wi-Fi komitesinde 
ndüstri standartlarını belirleyen Philips, Microsoft, IBM, 
ell ve diğer şirket temsilcileri bulunur.

iFi 802,11
iFi standardı, ayrı odalarda bulunan bilgisayarlar, 

evre birimleri ve audio/video aygıtları arasında kablo 
ağlantısı yapılmasına gerek olmadığı anlamına gelir.

ısa sürede kurulum
u cihazı kurulum sihirbazı ile adım adım ilerleyerek 
eneyimsiz PC  kullanıcıları  bile kolayca kurabilir
CPWNA100/00
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Kablosuz Dizüstü Adaptörü
  


