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AirLive WN-300R Router

Izjemen 11n usmerjevalnik
..Družina usmerjevalnikov AirLive WN-300 je namenjena doseganju hitrih prenosov in večjemu pokrivanju s signalom kot pri standardnih
usmerjevalnikih. 802.11 izdelki uporabljajo MIMO, Turbo-G, in XR tehnologijo..
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AirLive, ena izmed svetovno najbolj naprednih blagovnih znamk na področju mrežnih in
komunikacijskih tehnologij vam predstavlja
usmerjevalnik AirLive WN-300R. Usmerjevalnik deluje na osnovi standarda 802.11n z
najvišjo hitrostjo prenosa podatkov do 300
Mbps na strani Wi-Fi, usmerjevalnik je prav tako opremljen z štirimi LAN porti za priklop
večih računalnikov.
Družina usmerjevalnikov AirLive WN-300 je namenjena doseganju hitrih prenosov in večjemu
pokrivanju s signalom kot pri standardnih usmerjevalnikih. 802.11 izdelki uporabljajo MIMO,
Turbo-G in XR tehnologijo.
Za boljšo kvaliteto in večjo pokritost s signalom
je izdelek opremljen z dvema neodvisnima in
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odstranljivima antenama. Všečnemu designu
naprave pripomore tudi moderen sprednji LED
panel v modri barvi.
Ta »plug and play« naprava je izjemno enostavna za priklop in uporabo tudi za manj izkušene
ter primerna za domače in poslovne uporabnike, ki potrebujejo široko pokritost s signalom,
visoko stopnjo varnosti in izjemen prenos podatkov za razumno ceno.
Brezžični usmerjevalnik WN-300R prihaja z
dovršenimi varnostnimi funkcijami, kot so
WPS gumb na dotik, več hkratnih SSID imen,
SSID izolacija, Port Triggering in SPI požarnim
zidom. Qos in Bandwidth Manager (nadzor
prenosa podatkov) pa vam omogočata še
boljši nadzor nad delovanjem in učinkovitost

naprave. Z možnostjo delovanja v večih
načinih, kot dostopna točka (AP), Bridge način
(point to point in point to multipoint), Repeater način (WDS in Universal), se usmerjevalnik enostavno vklopi v praktično vsako
že obstoječe mrežno okolje. 
(P.R.)
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