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PREDSTAVITEV

Linksys Velop Junior

Odkrijte WI-FI, ki vas osvobodi
..Če si želite zagotoviti kakovostno brezžično omrežje, je Linksysov Velop Junior prava rešitev..

Velop Junior je visoko zmogljiv modularen
mrežni brezžični sistem. Velopova pametna in
prilagodljiva zasnova deluje v vsakem okolju in
vsaki situaciji. Vsako Velopovo vozlišče je močna
povezovalna točka, ki zagotavlja dodatno brezžično pokritost. S svojimi dinamično delujočimi
frekvencami, ki zagotavljajo 100-odstotno hit
rost in brezhibno delovanje vašega omrežja
kjerkoli v vašem domu, preseže delovanje tradicionalnih usmerjevalnikov in ojačevalnikov sig
nala. Sistem Velop Junior vključuje najbolj preprosto in še bolj intuitivno aplikacijo za namestitev. Zagotavlja:
• popolnoma neopazno, varno in zanesljivo
omrežje;
• več za namestitev enostavnih vozlišč, ki zagotavljajo povezavo vseh naprav pri največji hit
rosti in jih lahko po potrebi dodajate;
• aplikacijo, ki vas obvešča o dogajanju in rešuje morebitne napake v omrežju;
• intuitivno upravljanje brezžičnega omrežja/
starševski nadzor.
Velop Junior deluje kot enotno celovito omrežje, ki nenehno išče povezane naprave. To zagotavlja 100-odstotno neopazno povezavo, medtem ko se premikate po hiši. Ker deluje na enem
brezžičnem omrežju, zagotavlja neopazni signal najboljše kakovosti, brez prekinitev. Tradicio
nalni usmerjevalniki in ojačevalniki signala
ustvarijo več omrežij in naslovov, kar zahteva
ročno preklapljanje med usmerjevalniki in ojačevalniki signala, da bi ohranili nemoteno brezžično povezavo. Velop Wi-Fi vozlišče deluje kot
eno omrežje, da lahko vi uživate v svobodi enega imena brezžičnega omrežja in enega gesla.
Linksysova aplikacija je preprosta za uporabo in

omogoča mogočen nabor orodij za nastavitev
brezžičnega omrežja po meri ter nadzor in
upravljanje brezžičnega omrežja od koderkoli, z
uporabo mobilne naprave. Zagotovite varno
uporabniško izkušnjo za svoje otroke tudi, kadar
niste doma. Uporabite Linksysovo aplikacijo za
onemogočanje dostopa do neprimernih vsebin, nadzorujte uporabo ter onemogočite izbranim napravam dostop do spleta.

okoljem

• visokozmogljiv vozliščni WI-Fi sistem, ki vašemu domu zagotavlja brezžično povezavo;
• modularna brezžična rešitev se razteza tako,
kot se raztezajo vaše želje po brezhibni brezžični pokritosti;
• nastavite po meri in upravljajte svoje domače
brezžično omrežje kjerkoli in kadarkoli skozi
Linksysovo aplikacijo;
• zagotovljena 3-letna omejena garancija in
tehnična podpora 24/7.

Velop je stilsko zasnovan. Ima notranje antene, ki
so postavljene v zgornjem delu naprave za zagotavljanje boljše pokritosti ter tri zračne odprtine
za optimalno ventilacijo. Njegova površina je 88
odstotkov manjša kot površina tradicionalnih
usmerjevalnikov, njegove povezave pa so skrite.

Odkrijte prerojen VELOP JUNIOR, ki ob nespremenjeni kvaliteti in funkcionalnosti prinaša tudi prerojeno ceno. Na voljo pri vseh odličnih
prodajalcih po vsej Sloveniji že od 25. maja
2018!
(P. R.)

Zasnovan tako, da se sklada z vsakim
Avtera d. o. o.
tel.: 01/ 58 53 610
e-pošta: info@avtera.si
spletni naslov: www.avtera.si
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