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PREDSTAVITEV

Na dopustu uporabljamo D-Link!

3G naprave iz D-Linka
..D-Link nam pomaga ostati mobilen tudi na dopustu..

3G naprave iz D-Linka niso tržna novost, saj je
proizvajalec začel z njihovo izdelavo že pred
tremi leti, ko so z natančno preiskavo potencialov tržišča in posluhom za potrebe
obstoječih uporabnikov D-Link naprav postavili cilje za proizvodnjo novih naprav, ki bodo
zadostile vsem omenjenim potrebam in bodo popolnoma mobilne. Poskrbeli so za
domače in poslovne uporabnike, za bolj ali
manj zahtevne, z osnovnim ali naprednim
tehničnim znanjem. Ne glede na to, kje se nahajamo in katere SIM kartice katerega operaterja bomo takrat uporabljali. Enostavno so
poskrbeli za povezljivost za vse!
Ko potrebujemo napravo za dostop do Interneta na poti, je DIR-457 myPocket™ 3G HSDPA
usmerjevalnik najprimernejša rešitev. Gre za
prenosno napravo žepne velikosti, ki omogoča
prenos podatkov s hitrostjo do 3,6 Mb/s. Baterija deluje brez dodatnega polnjenja vsaj dve
uri; ker je zelo tanek, ga lahko spravimo v žep,
manjšo torbico ali nahrbtnik. In uporabljamo,
ko počitnikujemo na ladji, v hišici na plaži, v
šotoru ali kjerkoli, kjer je na voljo signal mobilnih operaterjev, ki omogoča tudi prenos podatkov. Usmerjevalnik ima MicroSD režo za kartice ter je odlična rešitev tudi, ko želimo s 3G
povezavo opremiti »gaming« multimedijske
naprave, ki imajo vgrajen Wi-Fi vhod (kot sta
npr. iPod Touch™ ali Nintendo DS™).
Ker nekateri izmed vas želite priključiti še
manjše naprave za prenos podatkov na svoj
računalnik, lahko v ta namen uporabite DWM152 3G HSDPA USB adapter, ki omogoča uporabniku povezovanje na širokopasovno 3G
mrežo kjerkoli na svetu, prenos podatkov,



streamanje medijskih vsebin in pošiljanje SMS
sporočil. USB adapter lahko uporabljamo tudi
v povezavi z obstoječim D-Link usmerjevalnikom (DIR-635, DIR-655, DIR-825, DIR-855 in
DIR-685), ko se adapter v svoji funkciji spremeni v modem za deljenje povezave med več
računalniki in drugimi Wi-Fi napravami.
DIR-412 3G brezžični usmerjevalnik je kompakten 3G usmerjevalnik, ki ga lahko uporabljamo
doma, na obstoječem širokopasovnem omrežju
ali na lokacijah, kjer širokopasovni dostop še ne
obstaja (npr. v počitniški hišici). DIR-412 podpira
»WAN failover funkcijo«, ki uporabniku zagotav-

DIR-457 myPocket 3G HSDPA usmerjevalnik

lja nemoteno delovanje – neprekinjeno povezavo ob prekinitvi WAN mreže/zveze, ker se
samodejno poveže na 3G mrežo, za kar potrebujemo še zunanji USB adapter.
In še zadnji iz široke ponudbe D-Linkovih 3G
produktov - DIR-455 3G HSDPA mobilni usmerjevalnik: zasnovan je za poslovne uporabnike, za primere, ko običajni širokopasovni
dostop do interneta ni mogoč ali kot »backup« rešitev, ko je na obstoječem omrežju
zaznati padce hitrosti prenosa podatkov ali
pogoste napake. Nudi popolno funkcionalnost običajnega mrežnega usmerjevalnika s
»3G failover funkcijo« ter telefonskim
priključkom za priključitev standardnih analognih telefonov. To je zelo primerna rešitev
tudi za oddaljene poslovne lokacije.
Dodatne informacije o produktih najdete na
www.dlink.eu ali na www.avtera.si; produkte pa
lahko kupite v vseh bolje založenih slovenskih
računalniških in spletnih trgovinah. Zato, da boste
lahko že na dopustu uporabljali D-Link! 
(P.R.)
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