
 

 

Philips
Ethernet-adapter för elnät

85 Mbit/s

SYE5600
Utöka ditt befintliga Ethernet-nätverk via elnät
Koppla bara in den!
Philips introducerar ett mycket enkelt sätt att dela Internet-anslutning och koppla samman 
datorerna i ett nätverk genom att använda de befintliga elledningarna i hemmet. Anslut 
bara en extra Ethernet-adapter och utöka det befintliga Ethernet-nätverket via elnät.

Anslutning i alla rum
• Förvandla eluttaget till en åtkomstpunkt för Internet
• Upp till 85 Mbit/s möjliggör mycket snabb datatransport
• Fullständigt kompatibel med den globala HomePlug-standarden
• Transportera data upp till 200 meter via elledningarna i hemmet

Dela dina data på ett säkert och tillförlitligt sätt
• Dela digitala medier som musik, videofiler och spel
• Skyddad sekretess med 56-bitars DES-kodning

Nätverk på ett enkelt sätt.
• Inga nya sladdar, använd det befintliga elsystemet i hemmet
• Omedelbar anslutning, äkta Plug and Play
• Anslut bara ytterligare en Ethernet-adapter för elnät



 Åtkomst via eluttagen
Du kan enkelt skapa ett hemnätverk genom att 
använda de befintliga elledningarna. Eluttaget blir då 
en åtkomstpunkt för hemnätverket. På så sätt får du 
enkel åtkomst i alla rum och undviker kostnader för 
nya ledningar för hemnätverket, och du behöver inte 
tänka på konstruktionsbegränsningar i huset.

Höghastighetsöverföring av data
Öka hemnätverket till upp till 85 Mbit/s via de 
befintliga elledningarna. Med denna 
höghastighetsprestanda får du mycket snabb 
datatransport och dataåtkomst med faktiska 
hastigheter på upp till 30 Mbit/s.

HomePlug-standard kan användas
Den huvudsakliga världsomspännande standarden 
för elnätskommunikation kallas HomePlug. I 
HomePlug-teknik används hemmets befintliga 
elledningar som kommunikationsmedium för data 
och medier. Standarden stöds av Philips och många 
andra välkända företag världen över.

Nätverk med stor räckvidd
Signalerna som måste transporteras genom hemmet 
skickas via de befintliga elledningarna och kan nå så 
långt som 200 meter, vilket möjliggör täckning i hela 
huset.

Dela digitala medier
Dela bredbandsåtkomst och koppla samman 
datorerna i ett nätverk. Du kan enkelt lyssna på 
musik, titta på foton och videofiler av DVD-kvalitet 
samt spela spel online från en dator till en annan och 
visa IP-TV i alla rum i huset.

Skyddad sekretess
Ethernet-adaptrarna för elnät ger ett 
säkerhetssystem som skyddar allas sekretess med 
56-bitars DES-kryptering. Det ger dig en säker 
anslutning så att du undviker datafel, störningar och 
obehörig användning av oönskade parter. Windows 
2000 eller XP krävs när du ska installera 
säkerhetslösenordet.

Inga nya sladdar
Genom att helt enkelt använda de befintliga 
elledningarna i hemmet slipper du borra och dra nya 
ledningar i huset. Anslut bara Ethernet-adaptern för 
elnät, den utnyttjar de befintliga elledningarna i 
hemmet.

Äkta Plug and Play
Ethernet-adaptern för elnät kan anslutas direkt till 
vägguttaget, vilket ger en snabb och enkel installation 
på mindre än fem minuter. Den är mycket 
lättanvänd: anslut den så fungerar den.

Utbyggbart nätverk
Med Ethernet-adaptern för elnät kan du enkelt utöka 
nätverkets anslutningsalternativ: en verkligt skalbar 
nätverkslösning. Om du vill ha ytterligare Ethernet-
anslutningar via elnät lägger du bara till fler adaptrar 
i nätverket.
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Anslutningar
• Faktisk dataöverföringshastighet: Upp till 30 Mbit/s
• Maximal dataöverföringshastighet: Upp till 85 Mbit/

s
• Frekvensomfång: 4,3–20,9 MHz
• Maximal räckvidd: Upp till 200 m
• Kabelanslutning: IEEE 802,3 RJ-45 Ethernet-uttag
• Plug & Play
• Kryptering/säkerhet: 56-bitars DES-kryptering

Tillbehör
• kablar: Ethernet-kabel på 2,0 m
• CD-ROM: Säkerhets-CD-skiva
• Snabbstartguide
• Bruksanvisning: Eng, ty, nl, fra, spa, it, por, da, fi, sv, 

no, gre, tur

Systemkrav
• CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet
• Internet-anslutning: Abonnemang på Internet via 

bredband

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Mått
• Produktmått (B x D x H): 97 x 70 x 83 mm
• Produktvikt (g): 150

Förpackningsinformation
• 12NC: 9082100044505
• EAN/UPC/GTIN: 8710895881357
• Bruttovikt: 0,505 kg
• Taravikt: 0,160 kg
• Nettovikt: 0,345 kg
• Längd: 180 mm
• Bredd: 132 mm
• Höjd: 102 mm

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97725 8
• Kvantitet: 6
• Bruttovikt: 2,79 kg
• Taravikt: 1,0 kg
• Nettovikt: 1,79 kg
• Längd: 321 mm
• Bredd: 279 mm
• Höjd: 191 mm
•
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