Draadloze N+ modem-router

De draadloze N+ modem-router is
gebaseerd op de concept 802.11n 2.0technologie en is uitermate geschikt als u
een draadloos netwerk wilt opzetten in uw
woning (ongeacht de grootte) of een kantoor.
De N+ modem-router biedt u de bandbreedte
en snelheid die nodig zijn voor
mediatoepassingen die grote delen van de
bandbreedte gebruiken.
Hij is aan de achterkant voorzien van een
USB-poort waarop u USB-opslagapparatuur
zoals een externe harde schijf of een flashdrive kunt aansluiten. Nu kunt u
mediacontent en bestanden centraal
opslaan op een USB-hardeschijf en delen
met de op het netwerk aangesloten
computers.
De draadloze N+ modem-router is het
centrale verbindingspunt binnen uw
draadloze netwerk. Met behulp van extra
notebook- en desktopadapters kunt u tot wel
16 computers toevoegen aan uw draadloze
netwerk. Sluit de modem-router aan op uw
breedband ADSL-lijn en uw computer om uw
breedband-Internetverbinding te kunnen
delen.
Gebruik de draadloze N+ modem-router in
combinatie met een draadloze N+ USBadapter (F5D8055) van Belkin voor het
aansluiten van uw client-computers op uw
netwerk en om de prestaties van uw netwerk
merkbaar te verbeteren. (Client-adapters niet
meegeleverd.)
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USB-poort voor eenvoudige aansluiting van USB-opslagapparatuur op uw netwerk
Vier Ethernet-poorten voor bedrade verbindingen
Energiebesparend met automatische uitschakeling van draadloze modus en LEDdimmogelijkheden
Download-snelheidsmeter geeft de downloadsnelheden van uw breedband-verbinding weer
Download-snelheidsmeter geeft de downloadsnelheden van uw breedband-verbinding weer
Compatibel met ADSL, ADSL 2 en ADSL 2+
Beveiliging via drukknop (Wi-Fi Protected Security)
Eenvoudige installatie met behulp van installatie-assistent en problemen oplossen met
behulp van het netwerkstatusdisplay
Gratis technische ondersteuning (tegen lokaal telefoontarief)
Voldoet aan IEEE 802.11b/g en Wi-Fi 802.11n concept 2.0
Draadloze N+ modem-router; Installatie-Assistent op CD; Voedingsadapter
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Beknopte installatiehandleiding; Netwerkstatusdisplay-overzicht; Instructies voor het
instellen van beveiliging
RJ45 Ethernet-netwerkkabel; RJ11 telefoonkabel; ADSL-inlinefilter (in sommige regio's)
Handleiding op cd

Overige producten in deze serie...
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