
Bramka PLC

HomePlug AV 500 Mb/s

Part No.: 506663

Features:

Umożliwia stworzenie wydajnej sieci z przepustowością do 500

Mb/s poprzez domową sieć elektryczną

Zapewnia dostęp do sieci dla konsoli gier, telewizorów,

komputerów oraz wielu innych

Wykorzystuje najnowszą technologię HomePlug AV dla

zwiększenia przepustowości oraz poprawy bezpieczeństwa

Idealny do strumieniowania wideo w jakości HD oraz do gier

sieciowych

Przepustowość do 500 Mb/s ze 128-bitowym szyfrowaniem

transmisji

Plug and Play - instalacja w ciągu minuty bez konieczności

instalacji sterowników

Kompatybilny z adapterami HomePlug 1.0

Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane standardy:

• IEEE 1901 / HomePlug AV

• IEEE 802.3 10Base-T

• IEEE 802.3u 100Base-TX

Parametry techniczne:

• 1 port RJ45 10/100 Mb/s

• 1 gniazdo zasilania AC

• Chipset: Qualcomm Atheros AR7420

• 500 Mb/s częstotliwości PHY, maksymalnie

• 128-bitowe szyfrowanie AES Link z zarządzaniem dla zabezpieczenia

komunikacji Power Line

• Modulacja OFDM

• Modulacja przewodnika 1024/256/64/16/8 - QAM, QPSK, BPSK, ROBO

• Pasmo przenoszenia: 2 – 50 MHz

Diody sygnalizacyjne LED:

• Zasilanie

• PowerLine Link/Aktywność

• Ethernet Link/Aktywność

Zasilanie

• Wewnętrzny zasilacz AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz

• Power mocy 3 W (maksymalnie)
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Parametry fizyczne:

• Wymiary: 64 (L) x 46.5 (W) x 24.5 (H) mm

• Waga: 0.3 kg

• Temperatura pracy: 0 – 40°C

• Wilgotność podczas pracy: 10% do 90%, nieskondensowana

• Temperatura przechowywania: -10 do 70°C

• Wilgotność podczas pracy: 10% do 90%, nieskondensowana

Certyfikaty:

• HomePlug AV Powerline

• FCC Part 15, Part B, Class B

• CE

• RoHS

Minimalne wymagania systemowe:

• Istniejący adapter PLC Manhattan

• Istniejąca sieć domowa z dostępem do routera i Internetu

• Narzędzie konfiguracyjne współpracuje z systemami Windows

XP/Vista/7/8

Współpracuje z:

• Konsolami gier (Xbox 360, Playstation 3, Wii)

• Telewizorami oraz odtwarzaczami Blu-ray

• Komputerami PC oraz notebookami

Zawartość opakowania:

• Bramka PLC

• Płyta instalacyjna oraz instrukcja użytkownika

• Kabel Ethernet

• Instrukcja szybkiej instalacji
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