Philips
Elektromos hálózati
ethernet adapter

85 Mb/s
SYE5600

Bővítse meglévő elektromos hálózati ethernet hálózatát
Egyszerűen csak csatlakoztassa.
A Philips bemutatja a hálózati és az internetes hozzáférését a már meglévő elektromos
hálózaton keresztül. Egyszerűen csatlakoztasson egy kiegészítő elektromos hálózati
ethernet adaptert, és bővítse ki a meglévő elektromos hálózati ethernet hálózatát.
Csatlakoztathatóság bármelyik szobában!
• Változtassa otthonában a konnektorokat internetes hozzáférési pontokká
• Akár 85 Mb/s-os, rendkívül gyors adatátvitelt tesz lehetővé
• Tökéletesen kompatibilis a nemzetközi szabványoknak megfelelő HomePlug-gal
• Adatátvitel akár 200 méteres távolságig az otthoni elektromos kábelekkel
Ossza meg az adatokat biztonságosan és megbízhatóan
• Digitális adathordozó, mint például zene, videofájlok és játékok megosztása
• Adatvédelem 56-bites DES kódolással
Hálózat, egyszerűen!
• Nem kell új kábelezés, használja a meglévő, otthoni elektromos kábeleket!
• Azonnali csatlakoztathatóság, valódi plug and play
• Egyszerűen kapcsoljon hozzá egy elektromos hálózati ethernet adaptert

SYE5600/00

Elektromos hálózati ethernet adapter
85 Mb/s

Műszaki adatok
Csatlakoztathatóság
•
•
•
•
•

Aktuális adatátviteli sebesség: Maximum 30 Mb/s
Maximális adatátviteli sebesség: max. 85 Mb/s
Frekvenciasáv: 4,3-20,9 MHz
Maximális hatósugár: Max 200 m
Kábelcsatlakozás: IEEE 802,3 RJ-45 ethernet
csatlakozó
• Plug & Play: Van
• Titkosítás / biztonság: 56 bites DES titkosítás

Tartozékok
•
•
•
•

Kábelek: Ethernet kábel, 2,0 m
CD-ROM: Biztonsági CD-ROM
Rövid üzembe helyezési útmutató: Van
Felhasználói kézikönyv: angol, német, holland,
francia, spanyol, olasz, portugál, dán, finn, svéd,
norvég, görög, török

Rendszerkövetelmények

• CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó: Van
• Internetcsatlakozás: Szélessávú internet-előfizetés

Tápkapcsoló

• Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Fénypontok
Méretek

• Termék méretei (sz x mé x ma): 97 x 70 x 83 mm
• Termék tömege (g): 150

Csomagolásadatok
•
•
•
•
•
•
•
•

12 nc: 9082100044505
EAN/UPC/GTIN: 8710895881357
Bruttó tömeg: 0 505 kg
Önsúly: 0,160 kg
Nettó tömeg: 0,345 kg
Hosszúság: 180 mm
Szélesség: 132 mm
Magasság: 102 mm

Külső kartondoboz
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97725 8
Mennyiség: 6
Bruttó tömeg: 2,79 kg
Önsúly: 1,0 kg
Nettó tömeg: 1,79 kg
Hosszúság: 321 mm
Szélesség: 279 mm
Magasság: 191 mm

•

Hozzáférés a konnektoron keresztül

A meglévő elektromos hálózat felhasználásával
könnyedén alakíthat ki otthoni hálózatot.
Lényegében az elektromos kimenetet otthoni
hálózati hozzáférési ponttá alakítja. Ez egyszerű
hozzáférést tesz lehetővé minden szobában, és nem
kell otthona átalakítására, újabb kábelekre költenie.

Nagysebességű adatátvitel

Növelje otthoni hálózatának sebességét akár 85Mb/
s-ig a meglévő otthoni elektromos hálózattal. Ez a
nagy sebesség rendkívül gyors, akár 30Mb/s-os
adatátvitelt és adatelérést tesz lehetővé.

Támogatott szabványos HomePlug

A HomePlug az elektromos hálózaton keresztüli
kommunikáció legfontosabb, világszerte használt
szabványának a neve. A HomePlug technológia a már
meglévő háztartási elektromos hálózatot használja
kommunikációs közegként adatokhoz és
adathordozókhoz egyaránt. Ezt a szabványt a Philips
és világszerte számos más cég is támogatja.

Szélessávú hálózat

Az otthonában továbbítandó jelek használhatják a
meglévő elektromos hálózatot, és akár 200 méteres
elektromos hálózat is lehet. Lehetővé teszi a teljes,
házon belüli lefedettséget.

Digitális adathordozó megosztása

Ossza meg szélessávú hozzáférését és kapcsolja
hálózatba számítógépeit. Egyszerűen élvezheti az
egyik számítógépen lévő zenéket, a fotókat, a DVDminőségű videofájlokat és az on-line játékokat egy
másik számítógépen, és az IP-TV-t a lakás minden
helyiségébe elviheti.

Adatvédelem

Az 56-bites DES titkosítással az elektromos hálózati
ethernet adapterek magas szintű adatvédelmet
jelentő biztonsági rendszert biztosítanak.
Biztonságos és megbízható csatlakozást tesz
lehetővé, így elkerülheti az adatromlást, a zavarokat,
az illetéktelenek hozzáférését. Biztonsági jelszava
telepítéséhez Windows 2000-re vagy XP-re van
szükség.

Nincs szükség új kábelezésre

Egyszerűen a már meglévő otthoni elektromos
kábeleket használva egyszerűen elkerülheti a fúrást
és az újabb kábelezést az otthonában. Csak
csatlakoztassa az ethernet adaptert és a meglévő
elektromos hálózati infrastruktúra igénybevételével
már készen áll a kapcsolat.

Valódi plug and play

Az elektromos hálózati ethernet adaptert
közvetlenül csatlakoztathatja a fali konnektorba, így
kevesebb, mint 5 perc alatt egyszerűen és gyorsan
beüzemelheti. Nagyon könnyen
használható:csatlakoztassa és működik.

Bővíthető hálózat

Kiadás dátuma
2019-04-24

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

Verzió: 4.0.6

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V.
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

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

www.philips.com

Az elektromos hálózati ethernet adapter
segítségével egyszerűen bővítheti hálózata
csatlakoztathatósági lehetőségeit; valóban elérhető
hálózati megoldás. További elektromos hálózati
ethernet csatlakoztathatósághoz egyszerűen
kapcsoljon a hálózatához újabb adaptereket.

