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Trådlös basstation

11b/g True Turbo

SNB6500



 

Mottagare/mottagning/sändning
• Frekvensomfång: Drivs med 2,4 GHz MHz

Anslutningar
• Dataöverföringshastighet: 54 Mbit/s och 

108 Mbit/s True Turbo
• Plug & Play
• Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802,11b/g)
• Trådlöst LAN: 802,11b/g
• Stöd för WLAN-säkerhet: WEP, WPA, WPA2

Systemkrav
• CD-enhet

• PC OS: Windows 98SE, ME, 2000, XP
• Mac OS: 9-X och högre

Tekniska specifikationer
• Överensstämmer med: Wi Fi-certifierad

Tillbehör
• AC/DC-adapter
• CD-ROM: Installationsskiva
• Snabbstartguide
• Bruksanvisning: ja, på CD-ROM
•

Trådlös basstation
11b/g True Turbo  
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