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Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Limites de frequência: Funciona a 2,4 GHz MHz

Conectividade
• Velocidade de transferência de dados: True Turbo 

de 54 Mbps e 108 Mbps
• Plug & Play
• Ligações sem Fios: LAN sem fios (802.11b/g)
• LAN sem Fios: 802,11b/g
• Suporte de segurança WLAN: WEP, WPA, WPA2

Requisitos do Sistema
• unidade de CD-ROM

• sistema operativo do PC: Windows 98SE, ME, 
2000, XP

• Sistema Operativo Mac: 9-X e superior

Especificações Técnicas
• Conformidade com: Certificação Wi-Fi

Acessórios
• Transformador CA/CC
• CD-ROM: CD-ROM de instalação
• Manual de início rápido
• Manual do Utilizador: sim, em CD-ROM
•
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11b/g True Turbo  
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