Draadloze G modem-router

De draadloze G modem-router van Belkin is
de ideale oplossing als u een draadloos
netwerk wilt opzetten in een klein kantoor of
appartement. De snelheden die dit product
mogelijk maakt zijn ideaal voor standaard
netwerkapplicaties zoals die voor het delen
van een high-speed internetverbinding met
alle computers, het surfen op het web, emailen en instant messaging (onmiddellijke
berichtgeving).
Verbind uw desktopcomputers en notebooks
(draadloos of via kabels) met de draadloze G
modem-router om uw breedbandinternetverbinding te kunnen delen. Zo kunt u
tevens snel en eenvoudig documenten delen,
surfen op het web, chatten met vrienden en
e-mailen. Zowel uw draadloze als uw
bedrade computers kunt u dankzij
geavanceerde technologieën beveiligen
tegen hackers en andere binnendringers.
De draadloze modem-router is het centrale
verbindingspunt van uw draadloze netwerk.
Met behulp van extra notebook- en
desktopadapters kunt u tot wel 16
computers toevoegen aan uw draadloze
netwerk. Verbind uw modem-router met uw
breedband ADSL-aansluiting en uw
computer om uw breedbandinternetverbinding te kunnen delen.
Gebruik de draadloze G modem-router in
combinatie met een draadloze G USBadapter (F5D7050), notebook- (F5D7010) of
desktopkaart (F5D7000) van Belkin voor het
aansluiten van uw client-computers op uw
netwerk en om de prestaties van uw netwerk
merkbaar te verbeteren. (Clientkaarten/adapters niet meegeleverd.)
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Vier Ethernet-poorten voor bedrade verbindingen
Compatibel met ADSL, ADSL 2 en ADSL 2+
Eenvoudige installatie met behulp van installatie-assistent en problemen oplossen met
behulp van het netwerkstatusdisplay
Voldoet aan IEEE 802.11g/b
Voldoet aan IEEE 802.11g/b
Draadloze G modem-router
CD met installatie-assistent
Voedingsadapter

●
●
●
●
●

Beknopte installatiehandleiding
RJ45 Ethernet-netwerkkabel
RJ11-telefoonkabel
ADSL-inlinefilter (in sommige regio's)
Handleiding op cd

Overige producten in deze serie...
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