COMPEX WPE54AG
Pro rychlé a spolehlivé
připojení k WiFI internutu
nejen pro online hráče.
Jeden z nejprodávanějších
přístupových bodů pro
pásmo 5 GHz je
CE certifikován pro
legální použití v ČR
a SR včetně TPC
a DSF. Funkčnost,
kompatibilita
a pokročilé
funkce tohoto
AccessPointu
byly ověřeny
tisícovkami
uživatelů.
Tisíce kusů
jsou úspěšně
nasazney i v sítích
nějvětších ISP
u nás. Šest unikátních operačníchmódů
vám umožní využít toto zařízení přesně tak jak budete
potřebovat.

WodaPlug2
Jednoduché a efektivní řešení pro rozvod
internetu po domě či kanceláři, online hraní
her, VoIP a další.
Tento ethernetový adaptér
pro rozvod počítačové sítě
a internetu po běžných
elektrických rozvodech
vám umožní vybudovat
počítačovou síť ve vašem
domě, bytě či kanceláři.
To vše bez nutnosti
vrtání zdí a natahování desítek metrů
kabelů. Jednoduše
jen zapojíte adaptéry WodaPlug2
PowerLAN do elektrické zásuvky
a rázem jste propojeni v
síti. Použitá technologie a chipset Intelon® umožňuje přechod signálu přes el. hodiny a jističe. Vhodné i pro IP TV
(televizi po Internetu), VoIP (telefonování po Internetu) a
herní konzole. Adaptéry jsou dostupné ve třech rychlostních
verzích, od 14 Mb/s přes 85 Mb/s až po 200 Mb/s, takže už
bude jen na vás, jestli budete jen brouzdat po internetu,
sledovat TV, telefonovat nebo to pořádně rozjedete při
nějaké multiplayer či online hře.

Ethernetové rozhraní pro rozvod dat
po existující elektrické síti
Možnost jak rozvést připojení k internetu
do každé místnosti a do každého patra
vašeho domu (i panelového) či kanceláře.

Doporučená koncová
cena za balení dvou
kusů adaptérů 14Mb/s
modelu: 2 590 Kč
včetně DPH.

— Plug and Play, nepotřebujete žádné ovladače
— Dostupné tři modely s přenosovou rychlostí 14, 85 a 200 Mb/s
(rychlost přenosu dat závisí na vzdálenosti a kvalitě elektrického rozvodu)
— Kompaktní design a malé rozměry, ne větší než běžné AC/DC adaptéry
— Dosah až 300 m pro rychlost 14 Mb/s a až 200 m pro rychlosti 85/200 Mb/s
— Použitá technologie a chipset Intelon® umožňuje přechod signálu
přes el. hodiny a jističe, vhodné i pro IP TV (televizi po Internetu),
VoIP (telefonování po Internetu) a herní konzole
— Maximální bezpečnost pomocí šifrování algoritmem DES,
možnost vytváření oddělených podsítí VLAN
— Balení obsahuje 2 ks ethernetových adaptérů

WodaPlug2
www.wodaplug.com
info@wodaplug.com

COMPEX WPE54AG
Doporučená
koncová cena:
2 995 Kč
včetně DPH.

Kompletní ověřené řešení pro pásmo 5 GHz s cenou již pod 2 590 Kč bez DPH!
Legální a osvědčené řešení pro pásmo 5 GHz
Compex WPE54AG – ucelené řešení pro pásmo 5 GHz s chipsetem Atheros AR5413, který umožňuje nastavení parametrů ACK pro
provoz na dlouhé vzdálenosti (parametry modulace). Stabilní a transparentní provoz i na dlouhé vzdálenosti, mnoho uživatelských referencí.
Tisíce kusů v provozu a prověřeno i u největších ISP u nás!

Unikátních 6 operačních módů
Wireless Bridge Link, Access Point, AP Client, Gateway Mode, Wireless Routing Client a Wireless Ethernet Adapter. Podporuje WDS.

CE Certifikováno pro český a slovenský trh! – CE 0678 !
Přístupová jednotka pro frekvenční pásmo 2,4 GHz (b, g) a 5,4–5,7 GHz splňující podmínky dané českým regulačním orgánem pro jejich
legální používání v ČR dle všeobecného oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34. CE certifikováno i s podporou TPC a DSF! Plně transparentní
provoz, podpora WDS, automodulace ACK pro větší vzdálenosti, výborná regulace výstupního výkonu až -18 dB s krokem po 1 dB. Více
informací na www.cpx.cz.

www.cpx.cz
www.obnovadat.com
www.compexshop.cz

