Кoмeл Софт Мултимедия представя

Нова продуктова линия от RangeBooster
устройства на Linksys
Wireless-G Broadband Router

Wireless-G Notebook Adapter

Широкообхватният безжичен рутер Wireless-G с RangeBooster
е устройство три в едно. Първо, предлага безжична точка за
достъп, поддържаща стандартите Wireless-G, Wireless-B, както
и други RangeBooster съвместими устройства в мрежата. Има
също така вграден 4-портов пълен дуплекс
комутатор, към който свързвате кабелните устройства. И накрая, рутерът
дава възможност на потребителите от
цялата мрежа да споделят ресурси чрез
оптичен кабел или DSL Интернет връзка.
Обменът на данните е подсигурен с
Wi-Fi Protected Access (WPA), който може да
криптира файловете със 128-битов ключ.
Освен това рутерът може да работи и
като DHCP сървър, има дори и ваградена
защитна стена, която ще защитава компютрите от всички Интернет заплахи.

Адаптерът за преносими компютри Wireless-G с
RangeBooster е най-лесният начин да подобрите свързаността на портативната ви машина. Просто инсталирайте адаптера в PC Card слота на преносимия компютър и ще можете да пращате и получавате мейли, ще
ползвате Итнернет и ще споделяте мрежови ресурси
като принтери например. Когато пътувате, ще може да
ком ун и к и ра т е ка т о с е
включвате през
многобройните
хотспотове, но
независимо къде
се намирате, за
по-голяма сигурност ще може
да криптирате
данните със
128-битов
ключ.

Wireless-G USB Network Adapter
Мрежовият адаптер Wireless-G USB
с RangeBooster е най-лесният начин да
подобрите безжичната свързаност на
вашия настолен или мобилен компютър. RangeBooster е напълно съвместим
с Wireless-G, която увеличава обхвата
на безжичната мрежа до два пъти и
увеличава силата на сигнала до 35%.
Инсталацията на мрежовия адаптер
е лесна – просто го свържете към обикновен USB порт (без значение 2.0 или 1.1, но последният е по-бавен). Захранващ кабел не
е необходим, а с малката помощна програмка Setup Wizard ще
ви помогне бързо да конфигурирате адаптера. Комуникациите
отново могат да бъдат защитени със 128-битово криптиране.

Какво представлява RangeBooster?
Технологията RangeBooster на Linksys увеличава два
пъти обхвата на връзката и увеличава с 35% силата
на сигнала в сравнение с 802.11g безжични мрежи, при
това без да си пречи със съседните Wi-Fi мрежи. Серията
продукти RangeBooster използва два интелигентни трансмитера/приемника в края на траекторията на всеки
безжичен сигнал, за да засичат и декодират отразените
сигнали, където стандартните технологии не могат да
се справят с разсейките. В резултат шумът е намален до
минимум, връзката е стабилна, при това на по-големи от
стандартните разстояния.

Wireless-G PCI Adapter
PCI адаптерът
на Linksys - WirelessG с RangeBooster се
инсталира в повечето
настолни персонални компютри и ви
позволява да разположите машината си
навсякъде в сградата,
без да се занимавате
с досадните мрежови
кабели. Веднъж свързани, ще имате непрекъсната връзка с
електронната ви поща, стабилен Интернет, ще споделяте
файлове и други ресурси като принтер, и мрежово пространство с другите компютри от системата.
Адаптерът е напълно съвместим с всички 11Mbps
Wireless-B устройства в мрежата, а конфигурацията е максимално опростена. Отново може да кодирате информацията със 128-битова защита.
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