
Wireless-N алтернативата на дългогодишния пазарен фаворит Linksys 
WRT54GL най-после е на пазара. Новият модел - WRT160NL - се отлича-
ва с модернизирания дизайн, характерен за цялата нова линия рутери на 

Linksys, бърз (270 Mbps) и с по-добро покритие Wireless-N безжичен интерфейс (бази-
ран на MIMO технологията), както и със Storage Link функция, която го превръща в 
мрежово устройство за съхранение и споделянe на данни. Последната дава възмож-
ност да добавяте бързо в мрежата си гигабайти дисково пространство от USB 
флаш памет или твърд диск, така че да можете по-лесно да ги споделяте с всич-
ки останали потребители (поддържат се FAT16/32, NTFS файлови ситеми). Освен 
това моделът има и вграден DLNA 1.5 съвместим медиа сървър за връзка с PC или 
медиа адаптери/плейъри, както и SMA конектори с възможности за работа със за-
меняеми антени. 

Разбира се, рутерът е съвместим и с безжични устройства, поддържащи стан-
дарта 802.11b/g. Освен това устройството включва и 4-портов 10/100 Fast Ethernet 
комутатор за връзка с компютри, Ethernet-базирани устройства за съхранение или 
други периферии.

Системата е LINUX-базирана и има възможност за ползване на външен фърму-
ер, така че е отлично решение за изграждане на мрежа с интензивно натоварване 
с мултимедийни приложения - игри, видео, VoIP и др. Естествено, цялата функцио-
налност на рутера е достъпна за работа с всякакви компютърни платформи, не-
зависимо дали става въпрос за Windows, Linux или Mac OS X системи. Достатъчно 
е да имате Internet Explorer 6 , Safari 3 или Firefox 2 (или по-нови) браузъри.  Инста-
лацията и управлението са лесни и безпроблемни - както винаги с безжичните ру-
тери на  Linksys, а в диска към окомплектовката на продукта е на разположение и 
софтуера Cisco Network Magic - приложе- ние за конфигуриране на мрежа, 
ориентирано именно към по-неопитните потребители с цел да им спести 
евентуалните неудобства при стартира-
нето на мрежата. 

Моделът WRT160NL вече може да се на-
мери на пазара у нас на препоръчителна цена 
от 156 лв. (без ДДС).

Linksys WRT160NL – новата черна перла 
на широколентовите Wireless-N рутери
Елегантен дизайн, стабилна висока скорост при преноса на данни и Storage Link технология, 
позволяваща превръщането на всеки USB-базиран външен носител на информация в мрежо-
во устройство за съхранение и споделяне на данни - това са само част от качествата,  с 
които впечатлява новият LINUX-базиран, 802.11n съвместим маршрутизатор от Linksys.

КомелСофт Мултимедия представя

Основните предимства 
на Linksys WRT160NL

• Вградена Storage Link функционалност, 
която дава възможност за превръщането 
на всеки външен диск с USB интерфейс в 
мрежово NAS устройство за съхранение и 
споделяне на информация;

• Вграден медиен сървър, позволяващ 
обмен на мултимедийно съдържание 
с UРnP съвместими устройства, 
включително персонални компютри, 
плейъри и др.;

• MIMO технология, която използва 
няколко канала за пренос на данните 
и увеличава обхвата на рутера, като 
в същото време намалява “мъртвите 
точки”;

• Светкавична бързина при работа с 
широколентови приложения, например 
при пренос на видео или обмен на големи 
файлове;

• Поддръжка на 128-битово криптиране на 
данните;

• Поддръжка за FAT16/32, NTFS файлови 
системи за работа с широк набор външни 
носители на информация.
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