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Tuner/Alma/Verme
• Taşıyıcı frekansı: 2.4GHz
• Frekans bandı: 2.4GHz

Bağlanabilirlik
• Veri aktarım hızı: 54 Mb/s
• Internet bağlantı seçenekleri: PC Bağlantısı
• Tak ve Çalıştır
• USB: USB 2.0

• Ev PC'si için kablosuz adaptör: 802.11g
• Kablosuz bağlantılar: Kablosuz LAN (802,11b/g)
• WLAN güvenlik desteği: WPA

System Gereksinimleri
• PC OS: Windows ME, 2000, XP

Teknik Özellikler
• Uyumluluk: WiFi Sertifikalı
•
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