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Tuner/Recepţie/Transmisie
• Gamă de frecvenţe: Funcţionează la 2,4 GHz MHz

Conectivitate
• Viteză de transfer date: 54 Mbps
• Plug and Play
• Conexiuni fără fir: LAN wireless (802,11b/g)
• LAN wireless: 802,11b/g
• Acceptă securitate WLAN: WEP, WPA

Cerinţe sistem
• Unitate CD-ROM

• PC OS: Windows 98SE, ME, 2000, XP
• Mac OS: 9-X și peste

Specificaţii tehnice
• Conform: Certificat Wi-Fi

Accesorii
• Adaptor CA/CC
• CD-ROM: CD-ROM pentru instalare
• Ghid de iniţiere rapidă
• Manual de utilizare: da, pe CD-ROM
•

Staţie de bază wireless
11b/g ADSL 
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