
 

 

Philips
Powerline Ethernet-
adapter

85 Mbps

SYE5600
Uw huidige Powerline Ethernet-netwerk uitbreiden
Gewoon aansluiten!
Philips introduceert een echt eenvoudige manier om internet te delen en thuis te 
netwerken via de bestaande elektriciteitskabels. Plaats een extra Powerline Ethernet-
adapter en in een oogwenk breidt u uw bestaande Powerline Ethernet-netwerk uit.

Elke kamer een verbinding
• Maak van uw stopcontacten toegangspunten voor internet
• Tot 85 Mbps voor razendsnelle gegevensoverdracht
• Volledig compatibel met de HomePlug-standaard
• Gegevensoverdracht tot 200 meter via de bekabeling in uw huis

Betrouwbaar en veilig gegevens delen
• Deel uw digitale media zoals muziek, videobestanden en games
• Uw privacy is beveiligd met 56-bits DES-codering

Eenvoudig netwerken
• Geen nieuwe kabels nodig, gebruik de bestaande bekabeling
• Directe aansluiting, echte Plug & Play
• Voeg simpelweg een extra Powerline Ethernet-adapter toe



 Toegang via uw stopcontacten
Een thuisnetwerk kan eenvoudig worden 
opgebouwd via de bestaande bekabeling. Uw 
stopcontacten worden omgevormd tot 
toegangspunten voor internet. Hierdoor hebt u in 
elke kamer eenvoudig toegang tot internet en hoeft 
u geen rekening te houden met een nieuwe dure 
bekabeling en de problemen die dat met zich 
meebrengt.

Hoge gegevensoverdrachtsnelheden
Verhoog uw thuisnetwerk tot 85 Mbps boven op uw 
bestaande bekabeling. Deze snelle verbinding 
betekent snelle toegang tot en overdracht van 
gegevens en bereikt doorvoersnelheden tot 30 
Mbps.

HomePlug-standaard ondersteund
De belangrijkste wereldwijd aanvaarde standaard 
voor Powerline-communicatie is HomePlug. 
HomePlug-technologie gebruikt uw bestaande 
stroomvoorziening als communicatiemedium voor 
gegevens en media. Deze standaard wordt 
ondersteund door Philips en vele andere bedrijven 
wereldwijd.

Netwerk met breed bereik
De signalen die door uw huis moeten worden 
verstuurd, maken gebruik van uw bestaande 
bekabeling, die tot 200 meter lang kan zijn. Hierdoor 
hebt u bereik in uw volledige huis.

Deel uw digitale media
Deel uw breedbandtoegang en maak een netwerk 
voor uw PC's. U kunt eenvoudig op alle PC's van uw 
muziek, foto's, videobestanden van DVD-kwaliteit en 
on line games genieten en IP-TV in elke kamer van 
uw huis binnenbrengen.

Beveiligde privacy
De Powerline Ethernet-adapters bieden een zeer 
effectieve privacybeveiliging met een 56-bits DES-
encryptie. Hiermee bent u verzekerd van een veilige 
verbinding zonder gegevensbeschadiging, 
interferentie of ongeoorloofd gebruik door derden. 
Voor de installatie van een beveiligingswachtwoord 
is Windows 2000 of XP vereist.

Geen nieuwe kabels nodig
Door gebruik te maken van de bestaande bekabeling 
vermijdt u heel wat geboor en extra bekabeling in uw 
huis. Sluit de Powerline Ethernet-adapter aan en er 
wordt automatisch een verbinding tot stand 
gebracht via de bestaande Powerline-infrastructuur.

Echte Plug & Play
De Powerline Ethernet-adapter kan rechtstreeks 
worden aangesloten op een stopcontact. U bent 
klaar in minder dan 5 minuten. Heel eenvoudig: in 
het stopcontact steken en het werkt.

Uitbreidbaar netwerk
Met de Powerline Ethernet-adapter breidt u in een 
handomdraai uw netwerkaansluitingen uit. Deze 
adapter is een echte schaalbare netwerkoplossing. 
Voor nog meer Powerline Ethernet-aansluitingen, 
voegt u simpelweg meer adapters toe aan uw 
netwerk.
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Connectiviteit
• Werkelijke snelheid gegevensoverdracht: 

Maximaal 30 Mbps
• Maximale snelheid gegevensoverdracht: Maximaal 

85 Mbps
• Frequentiebereik: 4,3 - 20.9 MHz
• Maximumbereik: Tot 200 m
• Kabelaansluiting: IEEE 802,3 RJ-45-Ethernet-

aansluiting
• Plug & Play
• Encryptie/beveiliging: 56 bits DES-encryptie

Accessoires
• Kabels: Ethernet-kabel, 2,0 m
• CD-ROM: Beveiligings-CD-ROM
• Snelstartgids
• Gebruiksaanwijzing: Eng, Dui, Ned, Fra, Spa, Ita, 

Por, Dns, Fin, Zwe, Nor, Gri, Tur

Systeemvereisten
• CD-ROM- of DVD-ROM-station
• Internetverbinding: Abonnement 

breedbandinternet

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 97 x 70 x 83 mm
• Gewicht van het product (g): 150

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 9082100044505
• EAN/UPC/GTIN: 8710895881357
• Brutogewicht: 0.505 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,160 kg
• Nettogewicht: 0,345 kg
• Lengte: 180 mm
• Breedte: 132 mm
• Hoogte: 102 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97725 8
• Hoeveelheid: 6
• Brutogewicht: 2.79 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,0 kg
• Nettogewicht: 1,79 kg
• Lengte: 321 mm
• Breedte: 279 mm
• Hoogte: 191 mm
•

Specificaties
Powerline Ethernet-adapter
85 Mbps
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