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Rozšiřte svou stávající síť Powerline Ethernet
Jednoduše zasuňte adaptér!
Philips představuje skutečně jednoduchý způsob sdílení internetu a propojení vašich
počítačů s využitím stávající domácí elektroinstalace. Jednoduše zasuňte další síťový
adaptér Powerline Ethernet a rozšiřte svou stávající síť ethernet.
Vychutnejte si připojení v každém pokoji
• Proměňte své domácí elektrické zásuvky na přístupová místa internetu
• Až 85 Mb/s umožňuje extrémně rychlý přenos dat
• Plně kompatibilní s globálním standardem HomePlug
• Transport dat až do vzdálenosti 200 metrů po domácí elektroinstalaci
Sdílejte svá data, bezpečně a spolehlivě
• Sdílejte digitální média, jako je hudba, video soubory nebo hry
• Soukromí zabezpečené 56bitovým kódováním DES
Práce v síti, snadná cesta!
• Žádné nové kabely, použijte stávající domácí kabeláž
• Okamžité připojení, skutečně snadno instalovatelný systém
• Jednoduše přidejte další síťový adaptér Ethernet

SYE5600/00

Adaptér Ethernet Powerline
85 Mb/s

Specifikace

Zvýraznění výrobku

Možnosti připojení

• Aktuální rychlost datového přenosu: Až 30 Mbps
• Maximální rychlost datového přenosu: Až
85 Mbps
• Frekvenční rozsah: 4,3 - 20 9 MHz
• Maximální dosah: Až 200 m
• Kabelové propojení: Konektor RJ-45 pro Ethernet
IEEE 802.3
• Standard Plug & Play: Ano
• Šifrování / zabezpečení: 56bitové šifrování DES

Příslušenství
•
•
•
•

Kabely: Kabel pro připojení ethernetu, 2,0 m
CD-ROM: Bezpečnostní CD-ROM
Stručný návod k rychlému použití: Ano
Uživatelský manuál:
Angličtina,němčina,holandština,francouzština,špan
ělština,italština,portugalština,dánština,finština,švéd
ština,norština,řečtina,turečtina

Systémové požadavky

• Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM: Ano
• Připojení k Internetu: Předplacený širokopásmový
internet

Rozměry

• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 97 mm x70 mm x
83 mm
• Hmotnost výrobku (g): 150

Údaje na obalu
•
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 9082100044505
EAN/UPC/GTIN: 8710895881357
Hrubá hmotnost: 0 505 kg
Hmotnost obalu: 0,160 kg
Čistá hmotnost: 0 345 kg
Délka: 180 mm
Šířka: 132 mm
Výška: 102 mm

Vnější obal
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97725 8
Množství: 6
Hrubá hmotnost: 2,79 kg
Hmotnost obalu: 1,0 kg
Čistá hmotnost: 1,79 kg
Délka: 321 mm
Šířka: 279 mm
Výška: 191 mm

•

Spotřeba

• Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz

Přístup přes elektrické zásuvky
Domácí síť lze vytvořit snadno s využitím stávající domácí
elektroinstalace. Ve své podstatě mění vaši elektrickou
zásuvku na domácí přístupové místo k internetu. To
umožňuje snadný přístup v kterémkoli pokoji a
odstraňuje náklady na novou dodatečnou kabeláž pro
vaši domácí síť, a to bez jakýchkoli konstrukčních
omezení v domácnosti.
Vysoké přenosové rychlosti dat
Zrychlete svou domácí síť až na 85 Mb/s s použitím
stávající domácí elektroinstalace. Vysokorychlostní
připojení umožňuje extrémně rychlý přenos dat a přístup
k datům, prostřednictvím skutečných rychlostí
prostupnosti až 30 Mb/s.
Podpora standardu HomePlug
Hlavní celosvětový standard pro komunikaci
elektrovodem se nazývá HomePlug. Technologie
HomePlug využívá váš stávající domácí přívod energie
jako komunikační médium pro data a média.Tento
standard podporuje společnost Philips a mnoho dalších
dobře známých společností na celém světě.
Síť s širokým rozsahem
Signály, které je potřeba přenášet v rámci domácnosti,
využívají vaší stávající elektrické kabelové instalace v
rozsahu až 200 metrů kabeláže. To umožňuje kompletní
pokrytí celé domácnosti.
Sdílejte digitální média
Sdílejte širokopásmový přístup a propojte své počítače do
sítě. Můžete snadno sdílet hudbu, fotografie, video
soubory v kvalitě DVD a užívat si hraní her online, a to z
jednoho počítače do druhého, a zavést službu IP-TV do
kteréhokoli pokoje ve vašem domě.
Zabezpečené soukromí
Síťové adaptéry Ethernet umožňují systému
bezpečnostní ochrany vysoké zabezpečení soukromí s
použitím 56bitového šifrování DES. To vám umožní
bezpečné a zajištěné připojení, které netrpí porušením
dat, interferencemi a neoprávněným použitím ze strany
jiných osob. K instalaci bezpečnostního hesla je
vyžadován systém Windows 2000 nebo XP.
Žádné nové kabely
Prostým využitím stávající domácí elektroinstalace se
můžete vyhnout vrtání a dodatečným kabelům v
domácnosti. Jednoduše zasuňte síťový adaptér Ethernet,
který se připojí s využitím vaší domácí elektroinstalační
infrastruktury.
Skutečně snadno instalovatelné
Síťový adaptér Ethernet lze zasunout přímo do nástěnné
zásuvky, což vám umožní rychlé a snadné nastavení za
méně než 5 minut. Velmi jednoduché: zasunete jej a
funguje.
Rozšiřitelná síť
Síťový adaptér Ethernet vám umožňuje snadné rozšíření
možností připojení k síti; skutečně uzpůsobitelné řešení.
Síťovou konektivitu elektrovodu jednoduše rozšíříte
přidáním dalších adaptérů do své sítě.
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