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Liitännät
• Todellinen siirtonopeus: Enintään 30 Mb/s
• Suurin mahdollinen siirtonopeus: enintään 85 Mb/

s
• Taajuusalue: 4,3–20,9 MHz
• Enimmäiskantama: Enintään 200 m
• Johtoliitäntä: IEEE 802,3 RJ-45 Ethernet -liitin
• Plug & Play
• Salaus / suojaus: 56-bittinen DES-salaus

Lisätarvikkeet
• Johdot: Ethernet-kaapeli, 2,0 m
• CD-ROM: Suojaus-CD-ROM-levy
• Pikaopas
• Käyttöopas: 

Eng,Ger,Dut,Fre,Spa,Ita,Por,Dan,Fin,Swe,Nor, 
Gre,Tur

Järjestelmävaatimukset
• CD-ROM- tai DVD-ROM-asema
• Internet-yhteys: Internet-laajakaistan tilaus

Virta
• Virtalähde: 100–240 VAC, 50/60 Hz

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 97 x 70 x 83 mm
• Tuotteen paino (g): 150

Pakkauksen tiedot
• 12NC: 9082100044505
• EAN/UPC/GTIN: 8710895881357
• Kokonaispaino: 0,505 kg
• Taara: 0,160 kg
• Nettopaino: 0,345 kg
• Pituus: 180 mm
• Leveys: 132 mm
• Korkeus: 102 mm

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97725 8
• Määrä: 6
• Kokonaispaino: 2,79 kg
• Taara: 1,0 kg
• Nettopaino: 1,79 kg
• Pituus: 321 mm
• Leveys: 279 mm
• Korkeus: 191 mm
•

Sähköverkkoa käyttävä Ethernet-sovitin
85 Mbps  

Tekniset tiedot

Julkaisupäivä 2009-01-22

Versio: 4.0.6

12 NC: 9082 100 04405
EAN: 87 10895 88135 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n 
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
SYE56

Tärkeim

Yhteys pi
Kotiverkon 
sähköverkk
Internet-yht
kodin jokais
kaapeleiden
rakennuste

Nopea tie
Kasvata ko
käyttämällä
mahdollista
käytön. Tod

Tukee Ho
HomePlug o
kautta tapa
HomePlug-
sähköverkk
tukee tätä 
yritysten ka

Monipuol
Kuljetettava
sähköverkk
Tämä taka

Jaa digita
Jaa laajaka
Voit helpost
laatuisista v
tietokoneelt
huoneeseen

Turvallist
Sähköverko
bittistä DES
suojan. Saa
tietojen kor
luvattoman
Windows 2

Ei uusia k
Käyttämällä
poraamisen
sähköverko
jolloin se m
käyttämällä

Todelline
Sähköverkk
suoraan sei
minuutissa.
on valmis.

Laajenne
Sähköverkk
laajentaa ve
muokattava
liitäntöjä, lis
00/00

mät om

storasian
voi luoda he
oa. Menete
eydeksi. Tä
esta huone
 asentamis

kniset rajoit

donsiirto
tiverkkosi te
 olemassa o
a erittäin n
ellinen siirt

mePlug-
n tunnetuin
htuvaa tied

tekniikka kä
oa tiedon ja
standardia 
nssa.

inen verk
t signaalit k
oa ja voivat
a koko kodi

alisia talle
istayhteys ja
i nauttia m
ideoista ja 
a ja tuoda 
.

a yksityis
ssa toimiva
-salausta ja
t turvallisen
ruptoitumis
 käytön. Su
000- tai XP

aapeleita
 olemassa 
 ja uusien k
ssa toimiva
uodostaa yh
 kodin sähk

n Plug an
oa käyttävä
näpistorasia
 Erittäin hel

ttava ver
oa käyttävä
rkon liitänt
 verkkoratk
ää vain Eth
 kautta
lposti hyödyntämällä kodin 
lmä muuttaa kodin sähköverkon 
mä mahdollistaa helpon yhteyden 
esta. Kustannuksia uusien 
esta ei tule, eivätkä 
ukset aiheuta ongelmia.

ho jopa 85 Mbps:n siirtotehoon 
levaa kaapelointia. Tämä nopeus 

opean tiedonsiirron ja tietojen 
onopeus voi olla jopa 30 Mbps.

standardia
 maailmanlaajuinen sähköverkon 
onvälitystä tukeva standardi. 
yttää kodin olemassa olevaa 
 median välittämiseen. Philips 

yhdessä muiden tunnettujen 

ko
äyttävät hyväkseen kodin 
 siirtyä jopa 200 metrin matkan. 
n laajuisen yhteyden.

nteita
 yhdistä tietokoneesi verkossa. 
usiikista, valokuvista, DVD-
verkkopeleistä useammalta 
IP-TV:n jokaiseen kodin 

yyttä
 Ethernet-sovitin käyttää 56-
 tarjoaa tehokkaan yksityisyyden 
 ja suojatun yhteyden, joka estää 
en, häiriöt ja ulkopuolisten 
ojaussalasanan voi asentaa 
-käyttöjärjestelmissä.

olevia kaapeleita, vältät 
aapeleiden asennuksen. Liitä 

 Ethernet-sovitin sähköverkkoon, 
teyden automaattisesti 
ökaapelointia.

d Play
 Ethernet-sovitin voidaan liittää 
an. Asennus on valmis alle 5 
ppoa: liitä pistorasiaan ja yhteys 

kko
n Ethernet-sovittimen avulla voit 

ävaihtoehtoja. Tämä on todellinen 
aisu. Jos haluat enemmän 
ernet-sovittimia verkkoon.
inaisuud
et

http://www.philips.com

