
ablosuz keyfiyle USB
K
Dijital ev ağınızı genişletin

Kablosuz bağlantılı ev ağınıza  masaüstü bilgisayar veya herhangi bir USB aygıtı bağlayın 

ve 54 Mb/s hızın keyfini çıkarın.

Kullanım kolaylığı
• Yazılım, üniteyi 3 dakikada kurmanıza yardımcı olur

Paylaşılan erişimin rahatlığına alışın
• Saniyede 54 Mega bit hız

Geleceğe dönük uyumluğun avantajlarından yararlanın
• Herhangi bir WiFi cihazına bağlanabilir

Güven sorunu yaşamayın
• Yüksek Düzeyde Güvenlik

Kablosuz özgürlüğün tadını çıkarın
• Açık IEEE802.11 standardına dayalı kablosuz RF iletişimi
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Tarama/Alma/Aktarma
• Taşıyıcı frekansı: 2.4GHz
• Frekans bandı: 2.4GHz

Bağlanabilirlik
• Veri aktarım hızı: 54 Mb/s
• Internet bağlantı seçenekleri: PC Bağlantısı
• USB: USB 2.0
• Ev PC'si için kablosuz adaptör: 802.11g

• Kablosuz bağlantılar: Kablosuz LAN (802,11b/g)
• WLAN güvenlik desteği: WPA
• Tak ve Çalıştır

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

Teknik Özellikler
• Uyumluluk: WiFi Sertifikalı
•
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üksek Düzeyde Güvenlik
iFi tarafından sağlanan kablosuz güvenlik. Bazı 

urumlarda kablosuz verileri korumak için sadece 
AP, WEP veya Tkip yeterli olabilir. WEP, 40 bit (64 

it de denir) veya 108 bit (128 bit de denir) şifreleme 
odunda bulunur. 108 bit şifreleme, çözülmesi daha 
zun süren bir şifreleme algoritması olduğundan, temel 
0 bit (64 bit) şifrelemeden daha fazla güvenlik sağlar.

erhangi bir WiFi cihazına bağlanabilir
i-Fi sertifikası, diğer tüm Wi-Fi ürünleri ile iletişim 

urabileceğinizi garanti eder. Wi-Fi komitesinde 
ndüstri standartlarını belirleyen Philips, Microsoft, IBM, 
ell ve diğer şirket temsilcileri bulunur.

4 Mb/s Hız
4 Mb/s (802,11g) hız, saniyede 54 megabitlik güçlü 
ir veri hızı sağlayan WiFi standardıdır. Aynı zamanda 
,4 GHz frekans bandında çalışır ve toplam bant 
enişliğini yükseltmek için farklı bir sinyal teknolojisi 
ullanır

iFi 802,11
iFi standardı, ayrı odalarda bulunan bilgisayarlar, 

evre birimleri ve audio/video aygıtları arasında kablo 
ağlantısı yapılmasına gerek olmadığı anlamına gelir.

ısa sürede kurulum
u cihazı kurulum sihirbazı ile adım adım ilerleyerek 
eneyimsiz PC  kullanıcıları  bile kolayca kurabilir
CPWUA054/00
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