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КомелСофт Мултимедия представя

Linksys WRT120N –

достъпният Wireless-N
рутер от последно поколение
Освен че е по джоба на всеки, моделът Linksys WRT120Nосигурява практически
всички модерни възможности за домашните безжични мрежи, без да прави
компромиси с бързината и качеството на връзката.
Комфортът на безжичните
мрежи
Както вероятно знаете безжичната
Wireless-N технология ви дава възможност
да сърфирате от хола, да играете онлайнигри, докато си лежите в спалнята да слушате онлайн музика в кухнята и какво ли
още не. Допълнителната скорост на модерния стандарт пък позволява комфортната едновременна работа на повече устройства, и разбира се, Wireless-N работи
безпроблемно с всички по-стари безжични устройства, базирани на предишните
спецификации.А всъщност това са само
част от удобствата, които идват с новия безжичен рутер Linksys WRT120N, конструиран с идеята да осигури всички модерни възможности за домашните мрежи, при
това – на съвсем достъпна цена.
WRT120N е с вече традиционния и добре познат изгладен дизайн без видими антени на Linksys, характерен и за най-класните продукти от този тип, като въпросният модел може да се поставя както на
хоризонтални повърхности, така и да се
закрепва на стена. Устройството е съвместимо със спецификациите на стандарта 802.11n Draft 2.0 (поддържат се също
802.11g и 802.11b), работи в честотния диапазон от 2.4 GHz и осигу-

рява максимална скорост на безжичния интерфейс от 150 Mbps.
Маршрутизаторът е оборудван с четири броя 10/100 auto-crossover (MDI/MDI-X)
Ethernet порта, които улесняват свързването на допълнителни LAN базирани устройства в мрежата като компютри, външни
носители на информация, принтери и др.
Новото устройство на Linksys поддържа
и модерната WPA2 защита на безжичната комуникация, която ще ви помогне да
защитите добре устройствата в мрежата си от атаките и зловредните програми в Интернет.
Разбира се, Linksys WRT120N е окомплектован и с обичайния за компанията интуитивен инструментариум за настройка и
управление на мрежовите функции. Традиционно за рутерите на производителя в диска
към окомплектовката на продукта е на разположение софтуерът Cisco Network Magic
- приложение за конфигуриране на мрежа,
ориентирано към по-неопитните потребители, което има за цел да спести евентуалните неудобства при стартирането
на мрежата. В този продукт обаче софтуерната окомплектовка е допълнена и със
Cisco Home Defender.
Новият модерен домашен WirelessN рутер на Linksys вече е на нашия
пазар, където се предлага на
препоръчителна крайна цена
от около 100 лв. с ДДС.

Основните предимства
на Linksys WRT120N
• Възможности за споделяне на интернет
връзката с вграден 4 –портов комутатор
и точка за безжичен достъп с подобрен
обхват и скорост на връзката;
• Двойно по висока скорост в сравнение
с по-старите 802.11g мрежи, когато
работи с Wi-Fi сертифицирани по Draft
802.11n стандарта устройства. Отлична
комуникация и с G-базирани продукти от
предишно поколение;
• Пълна съвместимост със
спецификациите на стандарта 802.11n
Draft 2.0 плюс поддръжка за 802.11g и
802.11b;
• Четири Fast Ethernet порта за връзка
с периферни устройства и компютри в
домашната мрежа;
• Всички портове поддържат Auto-Crossover (MDI/MDI-X), така че няма нужда от
crossover кабели;
• Wi-Fi Protected Setup процедура, която
улеснява конфигурацията и настройките
за сигурност на безжичната мрежа, като
свежда нужните действия на потребителя
до натискането на бутон;
• Изключително лесно инсталиране на Windows PC или Mac машини с помощта на Cisco Setup Wizard програмата;
• WPA2 шифроване на безжичните сигнали
и мощна SPI защитна стена, която
елиминира повечето Интернет заплахи;
• Cisco Network Magic софтуер за
улесняване на управлението на домашната
мрежа, удобен и разбираем дори за
неопитни потребители;
• 30-дневна пробна версия на защитния
софтуерен пакет Trend Micro Internet Security.

