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SYK3600
Интернет от контакта

Само го включете в контакта!
Philips представя един наистина прост начин да доведете Интернет до всяка стая в жилището 

си и да споделяте файловете с използване на съществуващата ел. инсталация. Не сте ограничени 

от нуждата от ново окабеляване или от архитектурни особености на жилището. Само включете 

в контакта и вече сте свързани!

Връзка във всяка стая
• Превърнете контактите в дома си в точки за достъп до Интернет
• В пълно съответствие с глобалния стандарт HomePlug
• Пренос на данни на до 200 метра по домашната ел. инсталация
• 14 Mbps позволяват лесно разглеждане в Интернет

Споделяйте данните си - защитено и надеждно
• Защитена конфиденциалност с 56-битово DES кодиране
• Споделете широколентовия си достъп до Интернет и цифровите си файлове

Мрежите - по най-простия начин!
• Без нови кабели, използва се съществуващата силова инсталация
• Незабавно свързване, наистина Plug and Play
• Само включете в контакта още един Ethernet адаптер Powerline



 Достъп през ел. контактите
С използване на съществуващата домашна ел. 
инсталация може лесно да се изгради домашна 
мрежа. Това всъщност ще превърне контактите 
ви в точки за достъп до домашната мрежа. Така 
ще имате лесен достъп от всяка стая и ще 
спестите разходите за допълнително ново 
окабеляване за домашната ви мрежа, без да се 
съобразявате с архитектурните особености на 
жилището.

Поддържа се стандартът HomePlug
Основният световен стандарт за комуникации по 
силови кабели се нарича HomePlug. Технологията 
HomePlug използва съществуващата ви домашна 
ел. инсталация като комуникационна среда за 
данни и мултимедия. Този стандарт се подкрепя 
от Philips и много други известни компании от 
цял свят.

Мрежа с широк обхват
Сигналите, които трябва да се прехвърлят из 
дома ви, използват съществуващата ви ел. 
инсталация и могат да достигат до 200 метра по 
силовите кабели. Това ви позволява да имате 
пълно покритие у дома си.

Защитена конфиденциалност
Ethernet адаптерите Powerline разполагат със 
защитна система за гарантиране на 
конфиденциалността с използване на 56-битово 
DES шифроване. Това ви осигурява сигурна и 
защитена връзка, с която се предотвратяват 
повреждането на данни, вмешателството и 
непозволеното използване от външни лица. За да 
инсталирате паролата си за защита, ще ви е 
необходим Windows 2000 или XP.

Без нови кабели
С използване само на съществуващата силова 
инсталация можете да избегнете пробиването и 
допълнителното окабеляване у дома си. Само 
включете в контакта Ethernet адаптера Powerline 
и той ще се свърже, използвайки наличната ви 
домашна силова инфраструктура.

Наистина Plug & Play
Ethernet адаптерът Powerline може да се включи 
директно в контакта и така да ви осигури бързо и 
лесно инсталиране за по-малко от 5 минути. 
Много просто: включвате го и работи.

Мрежа с възможности за разширяване
Ethernet адаптерът Powerline ви дава възможност 
лесно да разширявате възможностите си за 
свързване в мрежа - това е една наистина 
мащабируема мрежа. За разширяване на 
Powerline Ethernet мрежата просто добавяте още 
адаптери към нея.

Лесно разглеждане в Интернет
Ускорете домашната си мрежа до 14Mbps по 
съществуващата домашна ел. инсталация. Тази 
скорост ви позволява изключително бърз достъп 
и пренос на данни, като може да ви даде 
действителна пропускателна способност до 
6Mbps.

Споделете достъпа си до Интернет
Споделете широколентовия си достъп до 
Интернет и свържете компютрите си в мрежа. 
Можете лесно да слушате музика и да играете 
игри в мрежа от един компютър на друг.
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Възможности за свързване
• Действителна скорост на предаване на данни: 
До 6 Mbps

• Максимална скорост на предаване на данни: До 
14 Mbps

• Честотен обхват: 4,3-20,9 MHz
• Максимален обхват: До 200 м
• Кабелна връзка: IEEE 802,3 гнезда RJ-45 Ethernet
• Plug & Play
• Шифроване / защита: 56-битово DES 
шифроване

Аксесоари
• Кабели: Кабел Ethernet, 2,0 м
• CD-ROM: CD-ROM за защита
• Ръководство за бързо инсталиране
• Ръководство за потребителя: 
Анг,нем,хол,фр,исп,ит,дат,фин,шв,нор,гр,тур

Изисквания към системата
• CD-ROM или DVD-ROM устройство
• Връзка с Интернет: Широколентова Интернет 
връзка

Мощност
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 97x70x83 мм
• Тегло на продукта (г): 280

Данни за опаковката
• 12NC: 908210004412
• EAN/UPC/GTIN: 8710895881418
• Бруто тегло: 0,675 кг
• Тегло с опаковката: 0,200 кг
• Нето тегло: 0,475 кг
• Дължина: 217 мм
• Ширина: 160 мм
• Височина: 102 мм

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97723 4
• Количество: 6
• Бруто тегло: 4,02 кг
• Тегло с опаковката: 1,0 кг
• Нето тегло: 3,02 кг
• Дължина: 330 мм
• Ширина: 321 мм
• Височина: 230 мм
•
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