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В един обикновен съвременен 
офис има доста PC-та, но 

на практика принтерът е само 
един. И съответно трябва да 
бъде споделен с останалите, а 
това налага компютърът (най-
често този на секретарката), 
към който е свързан, да работи 
постоянно. Няма друг начин. 
Което може би ви напомня, че 
първият инструктаж за но-
вопостъпила (руса хе-хе) офис 
асистентка е да не изключва 
компютъра си, след като ста-
не от бюрото. Просто защото 
в противен случай колегите є 
няма да могат да изпечатат 
нищичко.

Но времената се сменят и по-
степенно кабелите изчезват, 
като все повече частни и дър-
жавни учреждения преминават 
към безжични решения. Как стои 
въпросът със споделянето на 
принтера тогава? Пак ли тряб-
ва да му заделим специален ком-
пютър (с вграден Wi-Fi адаптер), 
който да обслужва принт заявки-

те? Не е задължително. Всъщ-
ност дори не е препоръчително. 
Linksys предлагат много интели-
гентно и симпатично решение в 
лицето на WPSM54G, което на 
практика поема ролята на прин-
терен сървър. 

Предимствата на този подход 
са няколко. Първо, автоматично 
отпада необходимостта от от-
делен и постоянно включен ком-
пютър, свързан към печатащото 
устройство. Второ WPSM54G е 
далеч по-компактен (почти неза-
бележим), значително по-евтин и, 
разбира се – консумира в пъти по 
малко електроенергия и отделя 
пренебрежимо малко топлина.
И не на последно място WPSM54G 
гарантира, че ще може имате 
пълен достъп до принтера, няма 
да има забавяния, проблеми и 
грешки, характерни при забива-
не/увисване на обикновено PС, 
играещо ролята на сървър.

В интерес на истината 
WPSM54G е универсален, поддър-

Благодарение на 
Linksys WPSM54G 
всички компютри в 
учреждението имат 
стабилен, постоянен 
и бърз достъп до об-
щия принтер или МФУ.

текст: Делян Донев

жа USB интерфейс и съответно 
към него може да свържете поч-
ти всички съвременни устрой-
ства – не само принтери, но също 
така скенери, мултифункционалки 
и т.н, като се възползвате от 
всичките им възможности, вклю-
чително вграден факс модем!

Свързването на WPSM54G към 
изградената офис мрежа е лесно 
– по Ethernet и/или по безжичен 
път.  Устройството е съвмес-
тимо с Wireless-G, което гаран-
тира скорост 54 Mbps, напълно 
достатъчна, за да осигури канал 
за заявките, постъпващи от 
компютрите в обикновен малък 
офис. По този начин всички PC-
та имат стабилен и бърз дос-
тъп до принтера, без значение 
дали са свързани в Wi-Fi или обик-
новен LAN. В сайта на Linksys се 
намира таблица на всички модели 
мултифункционални устройства, 
с които принтсървърът работи. 
За всяко от тях са посочени под-
държаните функции - принтира-
не, сканиране, копиране или факс.

лв.185

Поддържани стандарти:

IEEE 802.3, IEEE 802.��g, IEEE 802.��b, 
USB �.�, USB 2.0

Портове:

USB, Ethernet

Брой антени:

�

Размери/тегло:

�23x26x94 мм/�80 г

Принтерът –
винаги достъпен! Linksys WPSM54G 

поддържа не само 
принтери, но също 
така и МФУ, скенери и 
други периферни офис 
устройства.

За да се гарантира 
неприкосновеността на 
данните в безжичното 
пространство, те се 
криптират, като Linksys 
WPSM54G използва 
надежден 128-битов 
WPA-PSK алгоритъм.

Linksys WPSM54G оси-
гурява голям принтерен 
буфер, което позволява 
да се обработват 
тежки заявки, най-често 
съдържащи графики, 
чертежи и снимки.
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Никакви кабели, никакви бормашини
Linksys PLTS200

Ако търсите интелигентен начин за изграждане на домашна/офисна 
мрежа, с избягване на досадното пробиване на отвори в стените, 
коване и спускане на кабели от покрива, може да обърнете внимание 
на PLTS200 - четири портов мрежови адаптер, който ви позволява 
да използвате директно... домашната ел. мрежа! Просто трябва 
да поставите адаптера в електрическия контакт и автоматично 
имате 4 Ethernet порта, към които може да свържете компютри,  лап-
топи и др. Ако искате да добавите още компютри (примерно тези 
в другата стая), просто трябва да включите още един адаптер 
там, където е необходимо. Така изграждате за нула време надеждна 
домашна мрежа, споделяте интернет връзка, папки и прехвърляте 
данни при скорост на трансфер от 85Mbps, по-бързо, отколкото при 
популярните Wireless-G 54Mbps безжични рутери. PLTS200 се отли-
чава с ергономичен и авангарден дизайн и осигуря-
ва съвместимост с HomePlug 1.0 устройства. 143 лв.

www.linksys.com

В съвременното забързано и подчертано мобилно общество ста-
ционарните телефони се превърнаха в отживелица. Не така мислят 
обаче в Motorola, откъдето наскоро пуснаха два нови апарата за до-
машна телефония. Моделите D10 и D11 се оказаха приятна и стилна 
изненада за всички хора, които прекарват повече време у дома. Кра-
сивите предложения на Motorola са тънки и леки, подобно на съвреме-
нен GSM апарат. Приликата се засилва и заради наличието на удобни 
дисплеи с осветление, върху които се изписва информация за обажда-
нията. Телефоните впечатляват с приятни полифонични мелодии и 
вграден телефонен указател за 100 номера. Разликата между двата 
модела е, че D11 има цветен дисплей и поддържа функция за приемане 
и изпращане на SMS-и. Апаратите могат да работят в икономичен 
режим, за да пестят енергия, а самите те са изработени на 20% от 
рециклирани материали.

Телефон за домошари
Motorola D10 & D11

www.motorola.com

Научи се с WALL-E!
WALL-E Learning Laptop

www.vtechuk.com

Модерното анимационно роботче 
WALL-E от едноименния филм се 
превърна в лаптоп, благодарение 
на фирмата V-Tech. Компютърът 
WALL-E Learning Laptop има цветен 
LCD дисплей и QWERTY клавиату-
ра. Предназначен е за обучение на 
малчуганите в различни умения.

Бикове и крави
Creative Zen Moo

www.creative.com

Веселяшка серия от МР3 плейъри 
пуснаха от Creative. Устройствата 
са обединени под общото название 
Zen Moo и, както красноречиво го-
вори името, приличат на кравеш-
ка глава със смешни очички. OLED 
дисплей, FM тунер и 2 GB памет са 
характеристиките на плейърите.

Пълно завъртане
HP TouchSmart TX2

www.hp.com

Още един ноутбук със сензорен 
дисплей вече е достъпен за ма-
совия потребител. Новакът HP 
TouchSmart TX2 вече се предлага в 
САЩ срещу 1149,99 долара. Компю-
търът е с въртящ се 12.1-инчов 
дисплей с LED подсветка. Проце-
сорът е AMD Turion X2 Dual Core.


