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85 Mbps

SYE5600
Udvid dit eksisterende Ethernet-netværk

Bare sæt den i!
Philips lancerer en meget enkel måde at dele internet og forbinde dine computere i et 
netværk på ved hjælp af hjemmets eksisterende ledningsnet. Sæt blot en ekstra Ethernet-
adapter i stikket, og udvid dit eksisterende Ethernet-netværk.

Forbindelse i alle rum
• Fra stikkontakt til internet-access point
• Op til 85 Mbps giver mulighed for ekstrem hurtig dataoverførsel
• Fuldt kompatibel med den globale HomePlug-standard
• Dataoverførsel på op til 200 meter via hjemmets ledningsnet

Del dine data sikkert og pålideligt
• Del digitale medier som musik, videofiler og spil
• Sikker databeskyttelse ved hjælp af 56-bit DES-kryptering

Netværk - på den enkle måde!
• Du kan bruge hjemmets eksisterende ledningsnet
• Øjeblikkelig forbindelse, ægte Plug & Play
• Du skal blot tilføje en ekstra Ethernet-adapter
 



 Adgang via dine stikkontakter
Det er let at oprette et hjemmenetværk ved hjælp af 
husets eksisterende ledningsnet. Ledningsnettet 
bliver bogstaveligt talt forvandlet til et access point 
for hjemmenetværket. Du får nem adgang i alle rum, 
du sparer udgifterne til et nyt ledningsnet til 
hjemmenetværket, og der er ingen 
konstruktionsmæssige begrænsninger inde i huset.

Høje dataoverførselshastigheder
Øg dit hjemmenetværk med op til 85 Mbps via det 
eksisterende ledningsnet. Denne høje hastighed 
sikrer ekstrem hurtig dataoverførsel og dataadgang 
og giver en reel dataoverførselshastighed på op til 30 
Mbps.

Understøtter HomePlug-standarden
Den mest udbredte standard for kommunikation via 
ledningsnettet kaldes HomePlug. HomePlug-
teknologien anvender hjemmets eksisterende 
ledningsnet som kommunikationsled. Standarden 
understøttes af Philips og mange andre velkendte 
virksomheder verden over.

Et netværk med lang rækkevidde
De signaler, som skal overføres gennem hjemmet, 
bruger det eksisterende ledningsnet og kan nå op på 
200 meter elektrisk ledningsføring. Det sikrer fuld 
dækning i inde hele huset.

Del digitale medier
Del din bredbåndsforbindelse, og forbind dine PC'er 
via et netværk. Så kan du let høre musik, se foto og 
videofiler i DVD-kvalitet og spille spil på internettet 
på en given PC og fortsætte på en anden, og få IP-TV 
alle husets rum.

Sikker databeskyttelse
Ethernet-adapterne yder sikker beskyttelse af dit 
system ved hjælp af 56-bit DES-kryptering, så 
personlige data forbliver personlige. Du får en sikker 
forbindelse, der hindrer databeskadigelse, 
indtrængen og uautoriseret brug af uønskede 
personer. Der kræves Windows 2000 eller XP til 
installation af sikkerhedsadgangskoden.

Intet nyt ledningsnet
Du kan bruge hjemmets eksisterende ledningsnet og 
skal ikke bore og trække nye kablet i huset. Det er 
blot at tilslutte Ethernet-adapteren og bruge 
hjemmets eksisterende strøminfrastruktur.

Ægte Plug & Play
Ethernet-adapteren kan sættes direkte i 
stikkontakten i væggen og giver dig hurtig og nem 
installation på under 5 minutter. Det er meget ligetil 
– du sætter adapteren i, og den fungerer.

Et netværk, der kan udvides
Med Ethernet-adapteren kan du let udvide 
netværksforbindelsesmulighederne – det er en 
vaskeægte skalerbar netværksløsning. Hvis du 
ønsker flere Ethernet-forbindelser, skal du blot føje 
flere adaptere til dit netværk.
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Tilslutningsmuligheder
• Faktisk dataoverførselshastighed: Op til 30 Mbps
• Maksimal dataoverførselshastighed: Op til 85 Mbps
• Frekvensområde: 4,3 - 20,9 MHz
• Maks. rækkevidde: Op til 200 m
• Kabeltilslutning: IEEE 802,3 RJ-45 Ethernet-stik
• Plug and Play
• Kryptering/sikkerhed: 56-bit DES-kryptering

Tilbehør
• Kabler: Ethernet-kabel, 2.0 m
• CD-ROM: Sikkerheds-CD-ROM
• Lynhåndbog
• Brugervejledning: 

Eng,Tys,Hol,Fra,Spa,Ita,Por,Dan,Fin,Sve,Nor, 
Græ,Tyr

Systemkrav
• CD-ROM eller DVD-ROM drev
• Internet-tilslutning: 

Bredbåndsinternetabonnement

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Dimensioner
• Produktmål (B × D × H): 97 x 70 x 83 mm
• Produktvægt (g): 150

Emballagedata
• 12 NC: 9082100044505
• EAN/UPC/GTIN: 8710895881357
• Bruttovægt: 0,505 kg
• Taravægt: 0,160 kg
• Nettovægt: 0,345 kg
• Længde: 180 mm
• Bredde: 132 mm
• Højde: 102 mm

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97725 8
• Mængde: 6
• Bruttovægt: 2,79 kg
• Taravægt: 1,0 kg
• Nettovægt: 1,79 kg
• Længde: 321 mm
• Bredde: 279 mm
• Højde: 191 mm
•
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