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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): 300

Pakkauksen tiedot
• 12NC: 908210004408
• EAN/UPC/GTIN: 8710895881388
• Kokonaispaino: 0,675 kg
• Taara: 0 200 kg
• Nettopaino: 0,475 kg
• Pituus: 217 mm
• Leveys: 160 mm
• Korkeus: 102 mm

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97721 0
• Määrä: 6
• Kokonaispaino: 4,02 kg
• Taara: 1,0 kg
• Nettopaino: 3,02 kg
• Pituus: 330 mm
• Leveys: 321 mm
• Korkeus: 230 mm
•

Sähköverkkoa käyttävä Ethernet-sovitin
Starter-pakkaus 85 Mbps 
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