Draadloze G+ router
Met een draadloze G+ router als het centrale
verbindingspunt binnen uw netwerk kunnen uw
computers bestanden, printers, harde schijven
en - via een DSL-modem - een breedbandinternetverbinding delen.

Beschrijving:
Draadloos G+ is gebaseerd op de alom gebruikte 802.11g-standaard voor de overdracht van
gegevens met snelheden tot 125 Mbps via de 2,4 GHz-band. Dit betekent dat de snelheden
in netwerkomgevingen met verschillende modi hoger zullen liggen. Draadloos G+ is de ideale
oplossing als u thuis of op kantoor sneller muziek van het internet wilt downloaden, foto's wilt
delen of online computerspellen wilt spelen. G+ van Belkin is ideaal voor het streamen van
muziek, surfen op het Internet en e-mailen. ?!? Met een draadloze G+ router als het centrale
verbindingspunt binnen uw netwerk kunnen uw computers bestanden, printers, harde schijven
en - via een DSL-modem - een breedband-internetverbinding delen. Dankzij geavanceerde
beveiligingsfuncties kunt u de aangesloten computers beschermen tegen ongewenste
binnendringers. Met behulp van extra notebook- en desktopadapters kunt u tot wel 32
computers toevoegen aan uw netwerk.

Voordelen:
l

Deel uw kabelbreedband -internetverbinding draadloos

l

Werkt tevens met breedband -ADSL bij aansluiting op een Ethernet -modem

l

Geeft elke notebook en desktopcomputer meer mogelijkheden binnen draadloze netwerken

l

Is compatibel met 802.11b - en 802.11g -apparatuur

Zorgt voor gegevens- en netwerkbeveiliging met draadloze 64 -bit of 128-bit WEPgegevenscodering
l

l

Wordt geleverd met een Easy Install Wizard en de nieuwste beveiligingsmogelijkheden

l

Wordt geleverd met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning

Inhoud van de verpakking:
Draadloze G+ router
Handleiding (op cd)
Beknopte installatiehandleiding
Cd met installatiesoftware
Voedingsadapter
RJ45 Ethernet -netwerkkabel
l

Systeemvereisten:
Breedband -internetaansluiting met RJ45 -aansluiting (Ethernet -connector)
Ten minste één computer met een ge ïnstalleerde netwerkinterfacekaart
TCP/IP-netwerkprotocol op elke computer ge ïnstalleerd
Internetbrowser
l
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