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Tuner/příjem/vysílání
• Frekvenční rozsah: Pracuje na frekvenci 2,4 

GHz MHz

Možnosti připojení
• Rychlost datového přenosu: 54 Mb/s
• Standard Plug & Play: Ano
• Bezdrátová připojení: Bezdrátová síť 

LAN(802,11b/g)
• Bezdrátové připojení k síti LAN: 802,11b/g
• Podpora zabezpečení sítě WLAN: WEP, WPA

Systémové požadavky
• Mechanika CD-ROM: Ano

• Operační systém PC: Windows 98SE, ME, 2000, 
XP

• operační systém Mac OS: 9-X a vyšší

Technické údaje
• Vyhovuje normám.: Certifikace Wi-Fi

Příslušenství
• Síťový adaptér: Ano
• CD-ROM: Instalační disk CD-ROM
• Stručný návod k rychlému použití: ano
• Uživatelský manuál: ano, na CD-ROM
•

Bezdrátová základní stanice
11b/g ADSL 
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