Wireless RJ45/USB ADSL Web Station Speedlink 490I

#13723
Eigenschappen

• ADSL/DSL modem met geïntegreerde router & access point voor
draadloze internettoegang zonder verlies van snelheid
• Complete, alles-in-een-oplossing: maak een directe verbinding
met het internet en deel deze draadloos met 2 of meer
gebruikers
• Internet via ADSL/DSL: hoge snelheid, continu on line, voor een
laag en vast bedrag, tegelijkertijd telefoneren en internetten
• Gemakkelijk uit te breiden naar een compleet draadloos
systeem met Trust SpeedShare Wireless componenten
• Ingebouwde firewall om uw persoonlijke gegevens te
beschermen
• Geschikt voor aansluiting op alle ISDN-telefoonverbindingen

Wat zit er in de verpakking

• (A)DSL-modem met geïntegreerde router en
access point

Systeem vereisten

• Intel Pentium-II 200 MMX processor
• STP-netwerkverbinding (Windows en Mac)

• Draadloos LAN PCMCIA-kaart

• USB-verbinding (alleen Windows)

• Netvoedingsadapter
• Telefoonkabel

• Voor configuratie: computersysteem aangesloten op netwerk met internet
browser (Mac of Windows)

• UTP-netwerkkabel met crosslink

• 32 MB intern geheugen

• USB 1.1 kabel

• 10 MB vrije ruimte op de harde schijf

• Meertalige gebruikershandleiding

• CD-ROM-speler

• Handleiding Internet Sharing

• Windows 98SE, 2000, ME, XP

• CD-ROM met USB-stuurprogramma's

• Mac OS 9.x, OS 10.x

• Standaard voor verticaalstand

• 220-240 VAC

• Handleiding voor snelle installatie

• Actief (A)DSL-abonnement voor ISDN-telefoonlijn (annex B)
• Aanmeldingsgegevens ADSL-account
• Voor juiste telefoonfunctionaliteit: splitter en microfilter
• Voor draadloos-netwerkaansluiting: IEEE 802.11b/b+ draadloos netwerkproduct
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