Kabel/DSL-gatewayrouter
Met de Belkin 4 -poorts kabel/DSLgatewayrouter (de router) kunt u uw kabel- of
DSL-internetaansluiting op eenvoudige wijze
delen met alle aangesloten computers.

Beschrijving:
Met de Belkin 4 -poorts kabel/DSL-gatewayrouter (de router) kunt u uw kabel- of DSLinternetaansluiting op eenvoudige wijze delen met alle aangesloten computers. U profiteert
niet alleen van het gemak van netwerken maar ook van de voordelen van een
breedbandinternetaansluiting zonder dat u hoeft te betalen voor extra serviceaansluitingen en
extra modems. Met een NAT-firewall die potentiële hackers buitensluit, zorgt de router voor
een waterdichte beveiliging van uw netwerk. Bovendien kunt u de toegang beperken tot een
aantal of alle computers in het netwerk. Met behulp van VPN (Virtual Private Networking) kan
de router zo worden geconfigureerd dat alleen geautoriseerde externe gebruikers tot het
netwerk worden toegelaten.

Voordelen:
l

Stapelbaar en verticaal opstelbaar waardoor hij weinig ruimte nodig heeft

De verpakking bevat:
4-poorts kabel/DSL -gatewayrouter
Voeding
2 handleidingen
Beknopte installatiehandleiding
RJ45-netwerkkabel
Cd-rom met software
l

l

U deelt één enkel breedbandinternetaccount met maximaal vier computers

l

Biedt de mogelijkheid om met hoge snelheid multiplayer

l

Ondersteunt PPTP, PPPoE, IPSec passthrough -protocollen en DHCP (cli ënt en server)

l

Gebruikt de ingebouwde switch voor het delen van bestanden en randapparatuur

-games te spelen

Voorziet elke computer in uw netwerk van gereserveerde bandbreedte waardoor foutloze
gegevensoverdracht mogelijk is
l

l

Beschermt uw computer en netwerk met een NAT -firewall tegen indringers

l

Inbraakpogingen in uw netwerk worden in logs vastgelegd

l

Geeft u vanaf externe locaties met VPN toegang tot uw netwerk

l

Voegt meer computers aan uw netwerk toe via de uplinkpoort

l

Werkt met Macintosh ®-computers en pc's

l

Ondersteunt ook computers met Linux of Unix OS als besturingssysteem

l

Gemakkelijk te configureren via uw webbrowser of met behulp van de Easy Install Wizard

l

Levenslange garantie en gratis technische ondersteuning

l

Stapelbaar en verticaal opstelbaar waardoor hij weinig ruimte nodig heeft

De verpakking bevat:
4-poorts kabel/DSL -gatewayrouter
Voeding
2 handleidingen
Beknopte installatiehandleiding
RJ45-netwerkkabel
Cd-rom met software
l
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