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Tilkoblingsmuligheter
• Faktisk dataoverføringshastighet: Opp til 30 Mbps
• Maksimal dataoverføringshastighet: Inntil 85 Mbps
• Frekvensområde: 4,3–20,9 MHz
• Maksimal rekkevidde: Opptil 200 m
• Kabeltilkobling: IEEE 802.3 RJ-45 ethernet-jack
• Plug-and-Play
• Kryptering/sikkerhet: 56 bit DES-kryptering

Tilbehør
• Ledninger: Ethernet-kabel, 2,0 m
• CD-ROM: Sikkerhets-CD-ROM
• Hurtigstartveiledning
• Bruksanvisning: 

Eng,Tys,Ned,Fra,Spa,Ita,Por,Dan,Fin,Sve,Nor,Hel,
Tyr

Systemkrav
• CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon
• Internett-tilkobling: Bredbåndsabonnement

Strøm
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Mål
• Produktmål (BxDxH): 97 x 70 x 83 mm
• Produktvekt (g): 150

Emballasjeopplysninger
• 12NC: 9082100044505
• EAN/UPC/GTIN: 8710895881357
• Bruttovekt: 0,505 kg
• Taravekt: 0,160 kg
• Nettovekt: 0,345 kg
• Lengde: 180 mm
• Bredde: 132 mm
• Høyde: 102 mm

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97725 8
• Antall: 6
• Bruttovekt: 2,79 kg
• Taravekt: 1,0 kg
• Nettovekt: 1,79 kg
• Lengde: 321 mm
• Bredde: 279 mm
• Høyde: 191 mm
•

Ethernet-adapter for lysnett
85 Mbps  
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