
 

 

Philips
Ethernetový adaptér 
Powerline

Štartovací balík
85 MB za sekundu

SYK5600
Internet z napájacej zásuvky

Jednoducho to pripojte!
Spoločnosť Philips predstavuje skutočne jednoduchý spôsob na privedenie internetu do ktorejkoľvek 

miestnosti vo vašej domácnosti a zdieľanie digitálnych médií s použitím existujúcich domácich napájacích 

rozvodov. Žiadne nové rozvody alebo konštrukčné obmedzenia v dome. Jednoducho to pripojte a 

buďte pripojení!

Vychutnajte si možnosť pripojenia v ktorejkoľvek miestnosti
• Zmeňte domácu napájaciu zásuvku na prístupový bod k internetu
• Až 85 MB za sek. umožňuje extrémne rýchly prenos údajov
• Plne kompatibilné s medzinárodnou normou HomePlug
• Prenos údajov až do 200 metrov prostredníctvom domácej napájacej zásuvky

Zdieľajte svoje údaje bezpečne a spoľahlivo
• Zdieľajte digitálne médiá, ako napr. hudbu, súbory s videom a hry
• Zabezpečené súkromie 56-bitovým kódovaním DES

Sieťové pripojenie - najjednoduchší spôsob!
• Žiadne nové rozvody, použite existujúce domáce napájacie rozvody
• Okamžitá možnosť pripojenia, skutočné Plug and play
• Jednoducho pridajte dodatočný ethernetový adaptér Powerline



 Prístup cez napájacie zásuvky
Využitím existujúcich domácich napájacích rozvodov 
môžete jednoducho vytvoriť domácu sieť. V 
podstate premení elektrickú zásuvku na domáci 
prístupový bod k internetu. Toto vám umožní ľahký 
prístup v každej miestnosti a vyhne sa výdavkom za 
akékoľvek dodatočné nové rozvody pre vašu 
domácu sieť bez akýchkoľvek konštrukčných 
obmedzení v domácnosti.

Vysokorýchlostný prenos údajov
Zrýchlite vašu domácu sieť až na 85 MB za sek. 
prostredníctvom existujúceho domáceho 
napájacieho okruhu. Tento vysokorýchlostný výkon 
umožňuje extrémne rýchle prenosy údajov a prístup 
k údajom, čím vám zaistí skutočnú priepustnú 
rýchlosť až do 30 MB za sek.

Podpora normy HomePlug
Celosvetová norma sieťového prívodu pre 
komunikáciu cez napájací rozvod sa nazýva 
HomePlug. Technológia HomePlug využíva váš 
existujúci domáci napájací rozvod ako komunikačné 
médium pre údaje a médiá. Túto normu podporuje 
spoločnosť Philips a mnoho iných dobre známych 
spoločností z celého sveta.

Sieť so širokým dosahom
Signály, ktoré je potrebné preniesť po domácnosti, 
využijú vašu existujúcu domácu napájaciu zásuvku a 
majú dosah až do 200 metrov elektrických rozvodov. 
Toto umožňuje kompletné pokrytie vašej 
domácnosti.

Zdieľajte digitálne médiá
Zdieľajte váš širokopásmový prístup a navzájom 
prepojte vaše počítače. Môžete si jednoducho 
vychutnať hudbu, fotografie, súbory s videami v DVD 
kvalite a on-line hry z jedného počítača na druhý a 
priviesť IP-TV do každej jednej miestnosti vo vašej 
domácnosti.

Zabezpečené súkromie
Ethernetové adaptéry Powerline ponúkajú 
zabezpečený ochranný systém, aby zaistili každého 
súkromie s použitím 56-bitového kódovania DES. 
Toto vám zabezpečí bezpečné a zaistené pripojenie, 
ktoré zabraňuje poškodeniu údajov, rušeniu a 
nepovolenému použitiu neželanými stranami. Ak 
chcete nainštalovať vaše bezpečnostné heslo, budete 
musieť mať systém Windows 2000 alebo XP.

Žiadne nové rozvody
Využitím existujúcich domácich napájacích rozvodov 
sa môžete vyhnúť vŕtaniu a dodatočným káblom v 
domácnosti. Jednoducho zapojte ethernetový 
adaptér Powerline a zapojí sa, pričom využije 
existujúcu domácu infraštruktúru napájacieho 
rozvodu.

Skutočné Plug and play
Ethernetový adaptér Powerline sa dá zapojiť priamo 
do vašej elektrickej zásuvky, čím vám zaistí rýchle a 
jednoduché nastavenie za menej ako 5 minút. Veľmi 
zreteľné riešenie: zapojíte ho a funguje.

Rozšíriteľná sieť
Ethernetový adaptér Powerline vám umožní 
jednoducho rozšíriť možnosti pripojenia vašej siete; 
skutočne prispôsobiteľné sieťové riešenie. Ak 
chcete mať dodatočné možnosti zapojenia ethernetu 
do rozvodnej siete, jednoducho do nej zapojte viacej 
adaptérov.
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Pripojiteľnosť
• Skutočná rýchlosť prenosu údajov: Až do 30 Mbps
• Maximálna rýchlosť prenosu údajov: až do 85 Mbps
• Frekvenčný rozsah: 4,3-20,9 MHz
• Maximálny rozsah: Až do 200 m
• Pripojenie kábla: Ethernetový konektor IEEE 802,3 

RJ-45
• Plug & Play
• Šifrovanie / bezpečnosť: 56 bitové kódovanie DES

Príslušenstvo
• Káble: Ethernetový kábel, 2,0 m
• Disk CD-ROM: Bezpečnostný disk CD-ROM
• Stručná príručka spustenia
• Manuál používateľa: 

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

Systémové požiadavky
• CD-ROM alebo DVD-ROM mechanika
• Pripojenie na Internet: Predplatné 

širokopásmového Internetu

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 97 x 70 x 83 mm
• Hmotnosť produktu (g): 300

Údaje o balení
• 12 NC: 908210004408
• EAN/UPC/GTIN: 8710895881388
• Hmotnosť brutto: 0,675 kg
• Hmotnosť obalu: 0 200 kg
• Netto hmotnosť: 0,475 kg
• Dĺžka: 217 mm
• Šírka: 160 mm
• Výška: 102 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97721 0
• Množstvo: 6
• Hmotnosť brutto: 4,02 kg
• Hmotnosť obalu: 1,0 kg
• Netto hmotnosť: 3,02 kg
• Dĺžka: 330 mm
• Šírka: 321 mm
• Výška: 230 mm
•

Technické údaje
Ethernetový adaptér Powerline
Štartovací balík 85 MB za sekundu
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