Draadloze G game-adapter
De draadloze G game-adapter stelt u in staat
Ethernet-compatible computers en apparatuur,
zoals bijvoorbeeld game-apparatuur, op uw
draadloze netwerk aan te sluiten.

Beschrijving:
Draadloos G, of 802.11g, verwijst naar de netwerkstandaard die gegevensoverdracht met
snelheden tot 54 Mbps mogelijk maakt en gebruik maakt van de 2,4GHz -band. Het is de
ideale oplossing voor kleine woningen waarin op een flexibele manier muziek van het Internet
gedownload en foto- of andere bestanden gedeeld moeten kunnen worden, zonder dat er
kabels tussen computers aangesloten hoeven te worden. Draadloos G is ideaal voor het
surfen op Internet en e-mailen. De draadloze G game-adapter stelt u in staat Ethernet compatible computers en apparatuur, zoals bijvoorbeeld game-apparatuur, op uw draadloze
netwerk aan te sluiten. Met een draadloze router als het centrale verbindingspunt, kunt u nu via een DSL-modem - uw breedband-internetverbinding delen, bijvoorbeeld ten behoeven van
online gamen.

Voordelen:
Voegt draadloze 802.11g netwerkfunctionaliteit toe aan Ethernet -apparaten als game consoles.
l

l

Is compatibel met 802.11b - en 802.11g -apparatuur

Stelt u in staat uw GameCube ™, PlayStation®, of Xbox® aan te sluiten op een draadloos
netwerk ten behoeve van online gamen
l

l

Is geschikt voor alle Ethernet -compatible computers en netwerkapparaten

Stelt de gebruiker in staat met een druk op de knop verbinding te maken met het draadloze
netwerk
l

l

Wordt gevoed via de USB-poort—hoeft niet op een stopcontact te worden aangesloten

l

Biedt 64-bits en 128 -bits WEP-encryptie

l

Vereist geen stuurprogramma ’s, installatie of configuratie

l

Wordt geleverd met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning

Inhoud van de verpakking:
Draadloze G game -adapter
USB-naar-voeding-kabel
Installatie -cd
Handleiding (op cd)
Voedingsadapter
RJ45 Ethernet -netwerkkabel
l

Systeemvereisten:
Game -console met Ethernet -poort
Twee vrije USB-poorten (indien USB -voeding gewenst)
l
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