802.11b

Tarjeta de red inalámbrica para PC

11Mbps

Conecte su PC a una red inalámbrica

TARJETA PCI 2.4 GHz, inalámbrica
SCHEDA PCI wireless a 2.4GHz
PLACA PCI sem fios 2.4GHz

Scheda di rete wireless per desktop
Collegate il computer da scrivania a una rete senza fili

Placa de rede sem fio para computador desktop
Ligue o seu computador de secretária a uma rede sem fios

TARJETA PCI 2.4 GHz, inalámbrica
SCHEDA PCI wireless a 2.4GHz
PLACA PCI sem fios 2.4GHz

Tarjeta de red inalámbrica para PC
Conecte su PC a una red inalámbrica

Scheda di rete wireless
per desktop
Collegate il computer da scrivania a una rete senza fili

Placa de rede sem fio para
computador desktop
Ligue o seu computador de secretária a uma rede
sem fios

• Permite crear una red en su casa
u oficina sin necesidad de cables
• Funciona con cualquier ordenador
de sobremesa con bus PCI
• Le permite transferir archivos
y compartir una conexión
a Internet sin cables

• Create una rete a casa o in ufficio

System Requirements:
• PC-compatible computer with
available PCI slot
• Windows® 98 SE, 2000, Me, or XP

Package Includes:
•
•
•
•
•

Wireless Desktop Network Card
Installation Software CD
User Manual
Quick Installation Guide
Registration Card

Specifications:
Host Interface:
32-bit PCI, compliant with
PCI specification 2.1
Power Consumption:
3.3V, 350mA (max.)
Physical Dimensions:
4.75" x 4.75" x 0.78"
(120mm x 120mm x 20mm)
Weight:
2.6oz. (73.7g)
OS Support:
Windows® 98 SE, 2000, Me, or XP
Certification:
FCC Class B, CE Mark, C-Tick

802.11b
11Mbps

senza dover installare cavi
• Funziona con qualsiasi computer
da scrivania provvisto di slot PCI
• Vi permette di trasferire file e
di condividere una connessione
all’Internet senza necessità di cavi

• Cria uma rede na sua casa
ou escritório, sem usar
quaisquer cabos
• Funciona com qualquer PC
equipado com tecnologia PCI
• Transfere ficheiros e partilha
uma ligação à Internet sem
quaisquer cabos
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Tarjeta de red inalámbrica para PC

Conecte su PC a una red inalámbrica

Conecte su PC a una red inalámbrica

Collegate il computer da scrivania a una rete senza fili

Scheda di rete wireless
per desktop
Placa de rede sem fio para
computador desktop

Scheda di rete wireless per desktop

Ligue o seu computador de secretária a uma rede
sem fios

Collegate il computer da scrivania a una rete senza fili

Placa de rede sem fio para
computador desktop

A–Wireless Router
F5D6231ef4

Ligue o seu computador de secretária a uma rede sem fios

B–Wireless USB
Network Adapter
F5D6050ef

C–Wireless
Network
Access Point
F5D6130ef

D–Wireless
Notebook
Network Card
F5D6020ef

¿Alguna pregunta sobre redes?
¡Llame ahora!
Domande sulla rete? Chiama ora!
Questões sobre funcionamento em rede?
Telefone agora!
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Localice las ranuras de expansión PCI en su PC.
Permette di localizzare la posizione degli
slot di espansione PCI nel vostro PC.
Localize as ranhuras de expansão
PCI no seu computador

Los dispositivos de redes inalámbricas de
Belkin proporcionan la solución perfecta para
las instalaciones avanzadas, sin cables. Nuestra
línea completa de productos le permite crear
redes inalámbricas en su casa u oficina, cuando
la instalación de cables no sea práctica o
económica. La tarjeta de red inalámbrica para
ordenador de sobremesa de Belkin permite poner
en práctica fácilmente la red inalámbrica en
ordenadores de sobremesa instalando la tarjeta
en cualquier ranura de expansión PCI disponible.
La tarjeta PCI ofrece a un PC posibilidades de
conexión a redes inalámbricas. Esta tarjeta Plugand-Play se instala fácilmente en sistemas
Windows 98SE, 2000, ME o XP. Funciona con
todos los dispositivos inalámbricos 802.11b y
hace uso del estándar Ethernet inalámbrico de
802.11b para ofrecer un alcance de
funcionamiento hasta 1800 pies (54.864,00 cm)
y velocidades hasta 11Mbps. Ahora podrá
transferir archivos en su casa u oficina, sin
necesidad de cables, de forma más rápida que
con una conexión Ethernet 10Base-T.

Ventajas
• Agrega las posibilidades de redes inalámbricas
a prácticamente cualquier PC de sobremesa con
una ranura PCI libre
• Se instala con la facilidad de la conexión Plug
and Play
• Ofrece la seguridad de datos y redes con
encriptación de datos WEP de 64 bits o 128
bits
• Se configura de forma sencilla mediante el
software de configuración inalámbrico
• Incluye garantía de por vida y soporte técnico
gratuito
Para obtener ayuda sobre la configuración de
su red, por favor visite:
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Inserte la tarjeta en una ranura disponible.
Inserire la scheda in una slot disponibile.
Introduza a placa na ranhura disponível.

La rete senza fili Belkin rappresenta la
soluzione perfetta per installazioni avanzate e
libere da cavi. La nostra linea completa di
prodotti vi permette la creazione di reti senza
fili a casa e in ufficio, quando l’installazione
di un cablaggio non sia pratica o
economicamente vantaggiosa. L’installazione
di una scheda di rete wireless per computer
desktop in una qualsiasi slot PCI di espansione
permette di trasformare i computer desktop in
veri sistemi di rete. La scheda PCI fornisce a
un PC da scrivania le possibilità della rete.
Questa scheda Plug-and-Play è facilmente
configurabile sui sistemi Windows 98 SE,
2000, ME e XP. Si adatta a tutte le periferiche
wireless da 802.11b, sfrutta lo standard
802.11b wireless Ethernet per offrire una
distanza operativa di 550 metri e velocità che
arriva fino a 11 Mbps. Ora potete trasferire file
in tutta la casa o l’ufficio – senza necessità di
cavi – più rapidamente di una connessione
Ethernet cablata 10 in Base-T.
Vantaggi
• Aggiunge le possibilità senza fili a
praticamente tutti i PC da scrivania che
dispongano di uno slot PCI disponibile.
• Si installa facilmente grazie alla funzionalità
del Plug-and-Play (connetti-e-vai).
• Garantisce sicurezza dei dati e della rete
grazie a una crittografia WEP dei dati a 64 o
128 bit.
• Si configure con facilità grazie al software
d’installazione senza fili
• Con una garanzia a vita e un’assistenza
tecnica gratuita
Per un’ulteriore assistenza per la
configurazione della vostra rete, navigate
su:

Garantía de por vida y
soporte técnico gratuito
Garanzia a vita e
supporto tecnico gratuito
Garantia vitalícia e
apoio técnico gratuito
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¿Alguna pregunta sobre redes?
¡Llame ahora!
Domande sulla rete? Chiama ora!
Questões sobre funcionamento em rede?
Telefone agora!

00 800 223 55 460
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TARJETA PCI 2.4 GHz, inalámbrica
SCHEDA PCI wireless a 2.4GHz
PLACA PCI sem fios 2.4GHz
¡Empiece a navegar por la red!
Avviare la rete!
Inicie a rede!

Os produtos da Belkin para ligação em rede sem fios
representam a solução para obter as instalações mais avançadas e
dispensando os tradicionais cabos. A nossa linha completa de produtos
permite criar redes sem fios, quer em casa, quer no escritório, ou onde
quer que o uso de cablagem não seja prático ou rentável. A placa
de rede sem fio para computador desktop da Belkin implementa
facilmente a rede sem fio nos computadores desktop, através
da instalação num qualquer slot de expansão PCI
disponível. A placa PCI disponibiliza assim um
computador de secretária com capacidades de
funcionamento em rede sem fios. Esta placa do
tipo Plug-and-Play permite uma configuração
rápida e fácil nos sistemas operativos Windows
98 SE, 2000, Me, e XP. Esta placa
interoperante com todos os dispositivos
802.11b sem fio, usa a norma Ethernet
802.11b para redes sem fio, garantindo
assim um alcance de trabalho de até
1800 pés/550 metros e velocidades até
11Mbps. Agora já pode transferir
ficheiros em casa ou no escritório —
sem cabos — com muito maior rapidez
do que com uma ligação Ethernet
tradicional 10Base-T.

B
E

A

D

Vantagens
• Acrescenta funcionalidades sem fio a
virtualmente qualquer PC de secretária
com uma ranhura PCI disponível.
• Instalação fácil do tipo Plug and Play.
• Proporciona segurança para a rede e para os
dados com um método de encriptação de
dados WEP a 64 bits ou a 128 bits
• Configura-se facilmente com software próprio
para ligações sem fio
• Vem com uma garantia vitalícia e assistência
técnica gratuita 24 horas por dia
Para mais informações sobre como configurar a
sua rede, visite o site em:

http://www.belkin.com/networking

00 800 223 55 460

belkin.com

11Mbps

Tarjeta de red inalámbrica para PC

A Enrutador inalámbrico - F5D6231ef4
B Adaptador inalámbrico de red para
USB - F5D6050ef
C Punto de acceso a la red
inalámbrico - F5D6130ef (véase
panel lateral)
D Tarjeta de red inalámbrica para
ordenador portátil - F5D6020ef
E Tarjeta de red inalámbrica para
ordenador de sobremesa F5D6001ef

A Router Wireless - F5D6231ef4
B Adattatore di rete USB wireless
F5D6050ef
C Punto di accesso rete wireless F5D6130ef (vedi pannello laterale)
D Scheda di rete wireless per portatili
F5D6020ef
E Scheda di rete wireless per
computer desktop - F5D6001ef

A Router sem fio - F5D6231ef4
B Adaptador de rede USB sem fio F5D6050ef
C Ponto de acesso à rede sem fio F5D6130ef (ver painel lateral)
D Placa de rede sem fio para portátil
- F5D6020ef
E Placa de rede sem fio para
computador desktop - F5D6001ef

Garantía de por vida y
soporte técnico gratuito
Garanzia a vita e
supporto tecnico gratuito
Garantia vitalícia e
apoio técnico gratuito

