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SNU6500



 

Connectiviteit
• Snelheid van gegevensoverdracht: 54 Mbps en 108 

Mbps True Turbo
• Plug & Play
• Draadloze verbindingen: Draadloos LAN 

(802.11b/g)
• Draadloze adapter voor: 802.11b/g
• WLAN-beveiligingsondersteuning: WEP, WPA, 

WPA2
• Interface: USB 2.0

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

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

Technische specificaties
• Voldoet aan: WiFi-gecertificeerd

Accessoires
• CD-ROM: Installatie-CD-ROM
• Snelstartgids
• USB kabel
• Gebruiksaanwijzing: ja, op CD-ROM
•

Draadloze USB-adapter
11b/g True Turbo  
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