Draadloze G alles-in-een printserver - F1UP0002df
Draadloos G, of 802.11g, verwijst naar de draadloze 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 moet kunnen worden gedownload, foto's gedeeld en online spelletjes gespeeld
moeten kunnen worden, zonder dat er kabels tussen computers aangesloten hoeven te worden.
De draadloze G alles-in-één printserver van Belkin stelt u in staat om op eenvoudige wijze uw draadloze of bedrade netwerk
uit te breiden met een alles-in-één printer. Deze printserver maakt gebruik van 802.11g-technologie, waardoor het versturen
van afdrukopdrachten eenvoudiger is dan ooit en van een geheugenbuffer die uw grafische opdrachten moeiteloos
verwerkt. De printserver is zo eenvoudig te installeren dat u al binnen enkele minuten kunt printen. U hoeft slechts de
printerserver aan te sluiten op uw draadloze router van Belkin en het installatieprogramma op meegeleverde cd uit te
voeren. Vervolgens sluit u uw USB-printer aan op de printserver en laadt u de printerstuurprogramma's op uw computer. Nu
kunt u draadloos printen, scannen, faxen en mediakaarten lezen* waar in uw woning of kantoor u zich ook bevindt. De
printserver werkt tevens probleemloos in bedrade netwerken via de geïntegreerde Ethernet-poort.
De draadloze G alles-in-één printserver van Belkin is compatibel met de meeste USB- en netwerkprinters en zorgt ervoor
dat zelfs uw meest gegevensintensieve afdrukopdrachten foutloos en met maximale snelheid verwerkt worden.
*Indien uw alles-in-één apparaat is voorzien van een kaartlezer
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Deel uw alles-in-één printer met uw netwerk — draadloos
Ondersteunt multifunctionele printers als printers met print-, scan- en faxfuncties
Zorgt ervoor dat u niet afhankelijk bent van één pc om te kunnen printen
Werkt met USB 2.0- en USB 1.1-printers
Is compatible met 802.11b- en 802.11g-apparatuur
Wordt geleverd met levenslange fabrieksgarantie
Inhoud van de verpakking:<BR>Draadloze G alles-in-één printserver<BR>Verwijderbare antenne<BR>Beknopte installatiehandleiding<BR>Installatiecd<BR>Voedingsadapter<BR>RJ45 CAT5e Ethernet-netwerkkabel<BR>Zelfhechtende montageset<BR>Handleiding (op cd)
Systeemvereisten:<BR>Windows&reg; 2000 of XP<BR>Cd-romstation<BR>USB 2.0 of USB 1.1 compatible printer

