
Новата Linksys E-серия рутери: 
най-добрият приятел на домашната мрежа
Новата серия мощни Wireless-N рутери на Linksys осигурява най-висок контрол  
и най-изтънчени настройки за безжичните мрежи и на най-взискателните домашни 
потребители и технологични ентусиасти

Не е толкова лесно да удовлетвориш високите 
изисквания на аудитория от хай-тек експерти и 
ентусиасти, особено когато става въпрос за из-

граждането на една истински модерна и надеждна домаш-
на мрежа. Най-новата Е-серия от безжични рутери на Linksys 
обаче е доказателство, че тази задача съвсем не е невъзмож-
на за изпълнение. Доставяната у нас от дистрибутора „Комел 
Софт Мултимедия” линия продукти дава именно тази рядко сре-
щана комбинация от простота, мощ, производителност и надежд-
ност, която улеснява неимоверно потребителите в откриването на 
правилното технологично решение за своите конкретни нужди.

Едно от основните подобрения в новата Е-серия безжични маршрути-
затори е новият Cisco Connect софтуер, който дава на потребителите всич-
ки необходими инструменти за максимално лесна настройка и едновременно с 
това за постигането на пълен контрол над домашната мрежа. 

По нещо за личните предпочитания на всеки

КомелСофт Мултимедия представя

Cisco Connect Software – 
лесна настройка, но с всички 
модерни възможности

С добавянето на софтуера Cisco Connect 
новата Linksys E-серия рутери дава възмож-
ност на потребителите да настроят сво-
ята домашна мрежа точно според предпо-
читанията си. Процедурата по инсталаци-
ята е улеснена допълнително и с това, че 
софтуерът автоматично присвоява SSID на-
стройките и ключа за WPA сигурността. А 
след преминаването на първоначалната на-
стройка потребителите могат да използ-
ват Cisco Connect и за управление на своята 
безжична мрежа като:

• Добавят различни Интернет устрой-
ства към мрежата 

• Осъществяват родителски контрол 
за всеки компютър или устройство в мре-
жата 

• Дават на посетителите защитен с па-
рола достъп до Интернет чрез устройване-
то на отделни мрежи “за гости”

• Настройват всички сетинги според же-
ланието, променят SSID и паролите 

За повече информация:
www.comelsoft.com

Новата Е-серия безжични рутери на 
Linksys се състои от цяла поредица модели, 
покриващи всички основни класове Wireless-
N маршрутизатори и осигуряващи разноо-
бразни комбинации от качества, подходя-
щи както за по-пестеливи потребители, 
така и за хора, чийто приоритет са тех-
нологичните възможности. Ето накратко 
по няколко думи за основните представи-
тели на Е-серията:
Linksys E1000 Wireless-N Router – за 
бюджетно ориентираните потребители

• Устройство за безжична връзка на ком-
пютри и други цифрови устройства със ско-
рости на трансфер до 300 Mbps 

• Четири Fast Ethernet (10/100 Mbps) пор-
та за кабелна връзка 

• Решение, подходящо за обща употре-
ба у дома или в офиса на бюджетно ориен-
тирани потребители
 Linksys E2000 Advanced Wireless-N Router – 
“златната” комбинация от възможности 
и достъпност 

• Четири Gigabit Ethernet (10/100/1000 
Mbps) порта за бърз обмен на файлове с дру-
ги устройства с Gigabit портове, като ком-
пютри, външни хард дискове и сървъри 

• Възможност за избор между две че-
стотни ленти (2.4 GHz или 5 GHz) за връз-
ка, подпомагаща избягването на смуще-

ния и осигуряването на надежден канал 
за информационен обмен и мултимедиен 
стрийминг 

• Подходящо решение за свързване на 
компютри, гейм конзоли, HDTV техника с 
връзка към Интернет, Blu-Ray плейъри и дру-
ги безжични устройства, осигуряващо ско-
рости на трансфер до 300 Mbps 
Linksys E3000 High-Performance Wireless-N 
Router (Dual-Band) – за любителите на 
високите скорости

• Поддръжка едновременно на две че-
стотни ленти (2.4 GHz и 5 GHz), високоп-
роизводителна Wireless-N технология за 
гладък безжичен пренос на HD видео, игри 
и трансфер на файлове 

• Включва четири Gigabit Ethernet 
(10/100/1000 Mbps) порта и USB конектор 
за кабелен файлов трансфер към и от вся-
какви други устройства в домашната или 
офис мрежа 

• Вграден UPnP AV медиен сървър, улес-
няващ преноса на забавно съдържание към 
и от гейм конзоли, като Xbox 360, PS3 или 
други съвместими устройства 

• Оптимизирано за забавления отлично ре-
шение за свързване на компютри, гейм конзоли, 
HDTV техника с връзка към Интернет, Blu-Ray 
плейъри и други безжични устройства, осигуря-
ващо скорости на трансфер до 300 Mbps 
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