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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

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

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
•

Adaptér Ethernet Powerline
85 Mb/s  
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