Draadloze N modem-router

De draadloze N modem-router van Belkin is
de ideale oplossing als u een draadloos
netwerk wilt opzetten in een woning
(ongeacht de grootte) of een kantoor. Ook
voor applicaties die intensief gebruik maken
van de bandbreedte is de draadloze N
modem-router van Belkin de juiste keus.
Bij aansluiting van de draadloze N modemrouter op uw ADSL-lijn kunnen al uw op het
netwerk aangesloten computers uw
breedband-internetverbinding delen. U kunt
op een snelle en efficiënte manier
documenten uitwisselen, bronnen delen en
digitale muziek streamen binnen het hele
netwerk.
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 (F5D8053), notebookkaart
(F5D8013) of ExpressCard-adapter
(F5D8073) van Belkin voor het aansluiten van
uw client-computers op uw netwerk en om
de prestaties van uw netwerk merkbaar te
verbeteren. (Client-kaarten en adapters niet
meegeleverd.)
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Vier Ethernet-poorten voor bedrade verbindingen
Praktische drukknop voor het instellen van Wi-Fi Protected Setup beveiliging
Concept 802.11n 2.0 biedt een groter draadloos bereik en hogere snelheden dan 802.11g
Eenvoudige installatie met behulp van installatie-assistent en problemen oplossen met
behulp van het netwerkstatusdisplay
Eenvoudige installatie met behulp van installatie-assistent en problemen oplossen met
behulp van het netwerkstatusdisplay
Gratis technische ondersteuning (tegen lokaal telefoontarief)
Levenslange fabrieksgarantie
Draadloze N modem-router
CD met installatie-assistent
Voedingsadapter
Beknopte installatiehandleiding
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Netwerkstatusdisplay-overzicht
Instructies voor het instellen van beveiliging
RJ45 Ethernet-netwerkkabel
RJ11-telefoonkabel
ADSL-inlinefilter (in sommige regio's)

Overige producten in deze serie...
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