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SNA6500
Banda larga sem fios inteligente e simples

Banda larga sem fios para a sua casa
Os produtos Wi-Fi da Philips permitem-lhe enviar, direccionar e receber sinais sem fios e libertar 
todo o potencial da sua rede local. Aceda a computadores, a outros dispositivos compatíveis com 
Wi-Fi e a uma ligação de banda larga para desfrutar dos seus conteúdos favoritos.

Disponha de Internet de banda larga em toda a casa
• Podem ser ligados vários computadores a uma estação de base sem fios
• Vários utilizadores podem ter acesso à Internet ao mesmo tempo
• Modem ADSL integrado
• Ligação sem fios com alta velocidade constante

Fácil de instalar
• O assistente de configuração inteligente irá guiá-lo na instalação
• Internet e assistência telefónica local
• Opções para instalação básica ou avançada

Ligação segura e protegida
• Protecção de nível elevado de segurança
• Protecção firewall avançada
• Opções de controlo parental

Liberdade sem fios
• Aceda à Internet, ficheiros, música e muito mais em qualquer ponto da casa



 Ligue vários computadores
Tire melhor partido de uma única subscrição de 
Internet, ligando mais do que um computador e 
tendo uma assinatura de Internet. Todas as estações 
de base sem fios Philips disponibilizam 
automaticamente a Internet a todos os 
computadores que estiverem ligados em casa!

Acesso de vários utilizadores
A estação de base sem fios Philips pode partilhar a 
sua ligação de banda larga com/sem fios com a rede 
local. Pode utilizar ligações com ou sem fios para 
ligar computadores, Streamium ou outros produtos 
informáticos à Internet

Modem ADSL incorporado
Modem ADSL incorporado: a estação de base sem 
fios ADSL2 dispõe de duas grandes tecnologias: 
ADSL2 e Wi-Fi 802,11g. A estação de base ADSL2 
possui um modem ADSL2 integrado que permite o 
acesso à Internet de alta velocidade. Esta unidade 
funciona em simultâneo com a linha de telefone 
normal. O módulo Wi-Fi 802,11g incorporado 
permite a ligação sem fios de vários computadores à 
subscrição ADSL. A tecnologia topo de gama 
proporciona-lhe a mais recente versão de firewall, 
controlo parental, codificações e muito mais. Isto 
protegerá a sua rede local privada.

Alta velocidade constante
O desempenho de alta velocidade permite o acesso 
e transferência de dados de forma extremamente 
rápida. Isto pode evitar longos tempos de espera 
para ter acesso a qualquer tipo de dados.

O assistente de configuração guiá-lo-á
O assistente de configuração inteligente apresenta 
um guia passo a passo que o ajuda com a instalação 
da sua estação de base sem fios Philips. Após a 
instalação, a sua rede local fica pronta para ser ligada 
a todo o equipamento Wi-Fi restante na casa.

Internet e assistência telefónica
Pode aceder à Internet ou ligar para a assistência 
técnica, se tiver alguma pergunta sobre o produto. 
Os idiomas locais são suportados, tanto na Internet 
como nos serviços de assistência. O site de 
assistência técnica pela Internet da Philips tem um 
fórum onde pode encontrar informações adicionais 
e respostas às perguntas mais frequentes.

Opções de instalação básica ou avançada
A estação de base Philips apresenta a opção básica 
ou avançada na interface web. Ao seleccionar uma 
das opções será automaticamente guiado através das 

definições da estação de base. O programa permitir-
lhe-á a instalação e ligação rápidas. A instalação 
avançada guiá-lo-á através de várias definições, tais 
como sem fios, firewall, controlo parental, etc..

Protecção de nível elevado de segurança
Segurança na transmissão sem fios fornecida por Wi-
Fi. Em alguns casos, bastará o WAP, WEP ou Tkip 
para proteger a transmissão de dados sem fios. O 
WEP está disponível nos modos de codificação de 40 
bits (também chamado de 64 bits), ou de 108 bits 
(também chamado de 128 bits). Uma vez que a 
codificação de 108 bits fornece um algoritmo mais 
longo, que demora mais tempo a descodificar, 
oferece um nível de segurança superior ao da 
codificação de 40 bits (64 bits).

Protecção firewall avançada
A firewall é um programa que corre constantemente 
no ambiente da estação de base sem fios Philips. A 
firewall protege a sua rede dos ataques da Internet. 
Definições como FTP, DMZ e muitos outros podem 
ser seleccionadas através do assistente de 
configuração fácil

Opções de controlo parental
A estação de base sem fios Philips emprega as 
características básicas de controlo parental de 
bloqueio de URL, domínio e endereço IP. De facto, 
podem ser aplicadas rapidamente através da web, na 
interface de configuração intuitiva da estação de base 
sem fios Philips. Quando acede à Internet, suporta 
várias funcionalidades de filtro baseadas na 
designação de um domínio, URL e/ou endereço IP de 
um site.

Internet em toda a casa
A estação de base sem fios Philips pode ser ligada à 
Internet de banda larga e permite o acesso com ou 
sem fios do seu PC e de outros clientes a serviços 
como partilha de ficheiros ou streaming de ficheiros, 
música, vídeo ou fotografias.

Sem fios, com flexibilidade
Sem fios, poderá instalar PCs ou clientes onde quiser 
em sua casa. Os utilizadores de computadores 
portáteis até podem sentar-se no jardim e estarem 
ligados ao escritório, Internet ou rede local.

Liga-se a qualquer dispositivo Wi-Fi
A certificação Wi-Fi assegura que pode comunicar 
com todos os outros produtos Wi-Fi. O grupo Wi-
Fi é constituído pela Philips, Microsoft, IBM, Dell e 
outras empresas que estabelecem normas 
industriais.
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Especificações
Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Limites de frequência: Funciona a 2,4 GHz MHz

Conectividade
• Velocidade de transferência de dados: 54 Mbps
• Plug & Play
• Ligações sem Fios: LAN sem fios (802.11b/g)
• LAN sem Fios: 802,11b/g
• Suporte de segurança WLAN: WEP, WPA

Requisitos do Sistema
• unidade de CD-ROM
• sistema operativo do PC: Windows 98SE, ME, 

2000, XP
• Sistema Operativo Mac: 9-X e superior

Especificações Técnicas
• Conformidade com: Certificação Wi-Fi

Acessórios
• Transformador CA/CC
• CD-ROM: CD-ROM de instalação
• Manual de início rápido
• Manual do Utilizador: sim, em CD-ROM
•
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