
 

 

Philips
Adaptador Ethernet 
Powerline

85 Mbps

SYE5600
Expanda a sua rede de linha Ethernet actual
Basta ligá-lo!
A Philips introduz uma forma verdadeiramente simples de partilhar a Internet e ligar em rede 
os seus computadores utilizando os fios de alimentação existentes em casa. Basta ligar um 
adaptador de linha Ethernet adicional e expandir a sua rede de linha Ethernet actual.

Desfrute de conectividade em qualquer divisão
• Transforme as suas tomadas num ponto de acesso à Internet
• A velocidade até 85 Mbps permite um transporte de dados extremamente rápido
• Totalmente compatível com a norma HomePlug
• Transporte de dados até 200 metros através dos fios de alimentação da sua casa

Partilhe os seus dados de forma segura e fiável
• Partilhe suportes digitais, como música, ficheiros de vídeo e jogos
• Privacidade segura com a codificação DES de 56 bits

Ligação em rede da forma mais fácil!
• Sem novos fios, utilizando os já existentes em casa
• Conectividade instantânea, ligação rápida e fácil
• Basta adicionar outro adaptador de linha Ethernet



 Acesso através das tomadas
Pode ser facilmente criada uma rede doméstica 
utilizando os fios de alimentação existentes. 
Transformam a tomada eléctrica num ponto de 
acesso à Internet. Isto permite ter acesso à Internet 
em todas as divisões e evita custos, uma vez que não 
é necessário adquirir novos fios para a sua rede 
doméstica e não possui limites de construção.

Transferência rápida de dados
Aumente a velocidade da sua rede doméstica até 85 
Mbps, através do circuito de alimentação existente 
em casa. Este desempenho de alta velocidade 
permite uma transporte e acesso a dados 
extremamente rápido, proporcionando taxas de 
saída de até 30 Mbps.

Norma HomePlug suportada
A principal norma mundial para as comunicações de 
linha chama-se HomePlug. A tecnologia HomePlug 
utiliza a fonte de alimentação existente em sua casa 
como um meio para a comunicação de dados e 
suportes. Esta norma é suportada pela Philips e por 
muitas outras empresas conhecidas em todo o 
mundo.

Rede de longo alcance
Os sinais que necessitam de ser transportados ao 
longo da casa utilizam os fios de alimentação 
existentes em sua casa e podem atingir 200 metros 
de fios eléctricos, o que permite uma cobertura total 
dentro de casa.

Partilhe suportes de dados digitais
Partilhe o seu acesso de banda larga e ligue em rede 
os seus PCs. Pode desfrutar facilmente de música, 
fotografias, ficheiros de vídeo de qualidade DVD e 
jogos on-line de um PC para outro, e levar a 
televisão por IP para cada canto de sua casa.

Privacidade segura
Os adaptadores de linha Ethernet oferecem um 
sistema de protecção de segurança para garantir a 
máxima segurança da privacidade dos utilizadores, 
utilizando encriptação DES de 56 bits, o que 
proporciona uma ligação segura que evita corrupção 
de dados, interferência e utilização indesejada de 
terceiros. Para instalar a sua palavra-passe de 
segurança, é necessário ter Windows 2000 ou XP 
instalado no seu computador.

Sem novos fios
Utilizando os fios de alimentação existentes em sua 
casa, pode evitar perfurar as paredes e colocar fios 
extra. Basta ligar o adaptador de linha Ethernet e 
passará a estar ligado, utilizando a infra-estrutura de 
fios de alimentação existente em sua casa.

Ligação fácil e rápida
O adaptador de linha Ethernet pode ser ligado 
directamente à tomada, proporcionando uma 
instalação rápida e fácil, em menos de 5 minutos. É 
muito fácil: basta ligar e começa a funcionar.

Rede expansível
O adaptador de linha Ethernet permite-lhe expandir 
facilmente as suas opções de conectividade em rede 
- uma solução de rede verdadeiramente escalável. 
Para uma conectividade de linha Ethernet adicional, 
basta acrescentar mais adaptadores à sua rede.
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Conectividade
• Velocidade real de transferência: Até 30 Mbps
• Velocidade máxima de transferência: Até 85 Mbps
• Limites de frequência: 4.3-20.9 MHz
• Alcance máximo: Até 200 m
• Ligação de Cabo: Tomada Ethernet IEEE 802,3 RJ-

45
• Plug & Play
• Codificação / segurança: Encriptação DES de 56 

bits

Acessórios
• Cabos: Cabo Ethernet de 2,0 m
• CD-ROM: CD-ROM de segurança
• Manual de início rápido
• Manual do utilizador: 

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

Requisitos do Sistema
• Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM
• Ligação à Internet: Subscrição de Internet de Banda 

Larga

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60Hz

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 97 x 70 x 83 mm
• Peso do produto (g): 150

Dados da embalagem
• 12NC: 9082100044505
• EAN/UPC/GTIN: 8710895881357
• Peso bruto: 0.505 kg
• Tara: 0,160 kg
• Peso líquido: 0,345 kg
• Comprimento: 180 mm
• Largura: 132 mm
• Altura: 102 mm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97725 8
• Quantidade: 6
• Peso bruto: 2,79 kg
• Tara: 1,0 kg
• Peso líquido: 1,79 kg
• Comprimento: 321 mm
• Largura: 279 mm
• Altura: 191 mm
•

Especificações
Adaptador Ethernet Powerline
85 Mbps
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