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Connectivity
• Snelheid van gegevensoverdracht: 54 Mbps en 108 

Mbps True Turbo
• Plug & Play
• Interface: Cardbus PCMCIA
• Draadloze adapter voor: 802.11a/b/g
• WLAN-beveiligingsondersteuning: WEP, WPA, 

WPA2
• Draadloze verbindingen: Draadloze LAN 

(802.11b/g)

Tuner/ontvangst/transmissie
• Frequentiebereik: Werkt op 2,4 GHz en 5 

GHz MHz

Systeemvereisten
• CD-ROM drive
• PC-besturingssysteem: Windows 2000, XP

Accessoires
• CD-ROM: Installatie-CD-ROM
• Snelstartgids
• Gebruikershandleiding: Ja, op CD-ROM

Technische specificaties
• Voldoet aan: WiFi-gecertificeerd
•

Draadloze notebookadapter
11a/b/g True Turbo  

Specificaties

Publicatiedatum  
2007-08-04

Versie: 5.0

12 NC: 9082 100 04536
EAN: 87 10895 88598 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
SNN6

Product

Hulp van
De installat
handelingen
van Philips 
thuisnetwer
andere WiF

Onderste
U kunt op i
alle vragen 
websites als
De support
extra inform
kunt vinden

Opties vo
Het draadlo
webinterfac
geavanceer
de instelling
installatie v
stand. In de
instellingen 
etc.

Hoogwaa
Draadloze 
u alleen de
draadloze g
encryptiem
van 108-bit
108-bit ma
meer tijd ko
veiligheid bi

Geavance
Een firewal
achtergrond
De firewall 
internet. Ins
eenvoudig m

Opties vo
Met het dra
controle uit
domeinen e
interface va
eenvoudig i
ondersteun
een domein

Overal in
Het draadlo
op de breed
PC en ande
tot diensten
streamingb

Draadloo
Draadloos g
overal in hu
in de tuin z
thuisnetwer

Aan te sl
De WiFi-ce
communica
bestaat uit 
ondernemin
500/00

kenmerk

 een insta
iewizard loo
 die nodig z

in te stellen
k klaar om
i-apparatuu

uning via
nternet tere
die u over h
 de telefoon
website van
atie en an
.

or basis/g
ze basissta
e de keuze
d installatie
en van het 
erloopt snel
 geavanceer
tegen als d

rdige bev
beveiliging v
 technologie
egevens te 
odi van 40-
 (ook wel 12
akt gebruik
st om te de
edt dan de 

erde fire
l is een prog
 van het dr

beschermt u
tellingen als
aken met 

or ouder
adloze bas

oefenen doo
n IP-adress
n het Philip
n te stellen. 
d voor de to
naam, URL

 huis inte
ze basissta
bandverbin
re apparate
 voor besta
estanden, m

s is flexib
eeft u de m
is te installe
itten en on 
k of interne

uiten op W
rtificering ga
tie tussen a
Philips, Micr
gen die de 
llatiewizard
dst u stap voor stap door de 
ijn om uw draadloze basisstation 

. Na de installatie is uw 
 te worden verbonden met alle 
r in huis.

 internet en telefoon
cht of bellen voor antwoorden op 
et product hebt. Zowel de 
diensten zijn er in uw eigen taal. 
 Philips heeft een forum waar u 
twoorden op veelgestelde vragen 

eavanceerd
tion van Philips geeft u in de 
 voor een basisinstallatie of 
. Hierna wordt u automatisch door 
basisstation geloodst. De 
 en de verbinding komt vlug tot 
de installatie komt u verscheidene 
raadloos, firewall, oudercontrole, 

eiliging
ia WiFi. In sommige gevallen hebt 
ën WAP, WEP of Tkip nodig om 
beveiligen. WEP is beschikbaar in 
bit (ook wel 64-bit genoemd) of 
8-bit genoemd). De encryptie van 
 van een langer algoritme, dat 
coderen en daarom meer 
basisencryptie van 40-bit (64-bit).

wallbescherming
ramma dat opereert op de 
aadloze basisstation van Philips. 
w netwerk tegen aanvallen vanaf 
 FTP, DMZ en vele andere kunt u 
de installatiewizard.

controle
isstation van Philips kunt u 
r het blokkeren van URL's, 

en. Via de intuïtieve configuratie-
s draadloze basisstation is dit 
Er worden meerdere filterfuncties 
egang tot internet op basis van 
 en/of IP-adres van een website.

rnetten
tion van Philips kunt u aansluiten 
ding met internet. Zo hebben uw 
n bedrade of draadloze toegang 
ndsuitwisseling, 
uziek, video of afbeeldingen.

el
ogelijkheid om PC's of clients 
ren. U kunt zelfs met uw laptop 
line zijn met het kantoor- of 
t.

iFi-apparaten
randeert de onderlinge 

lle WiFi-producten. De WiFi-groep 
osoft, IBM, Dell en enkele andere 
industriële normen bepalen.
en


