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Силните страни
на Samsung s7350
повече на стр. 062

Максималната
скорост и на двата
адаптера е 200
Mbps.

Преносът на данни се гарантира
от вече изградената електрическа мрежа.

Модерната мрежа
Linksys Powerline AV Network Kit PLK-300 предлага
практичност за нуждите на съвременния потребител
Темата за алтернативното и екологичното в
IT техниката отново е на
мода. Дори в популярни
сегменти, какъвто е този
на мрежовите продукти.
Напълно в духа на тази
актуална тенденция e
практичното мрежово
решение на адаптора от
Linksys Powerline PLK-300.
Този помощен продукт е
комплект от два модула
– едни еднопортов и един
четирипортов разширител.
Linksys PLK-300, доставян
от Комел Софт Мултимедия, е интересен с това,
че на практика използва
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електрическата мрежа
за пренос на данни. Така
с него напълно отпада
необходимостта от скъпо
допълнително окабеляване или притеснение от
липса на обхват на безжичната мрежа. Отделно
тази алтернатива позволява да се използва PLK-300
там, където имаме пълна
липса, заглушен безжичен
сигнал или недостатъчна
дължина на кабелите.
Максималната скорост на
преноса на данни с всеки
един от двата адаптора е
200 мегабита за секунда,
като комплектът е допъл-

нително оптимизиран за
пренос на музика, гласова
комуникация и видео с
HD резолюция, което го
прави подходящ мултимедиен избор. Трафикът е
напълно достатъчен и за
стабилен онлайн гейминг
без притеснения от загуба
на пакети и „замръзвания“
на образите в крайния
резултат.
Двете устройствата са Plug
& Play и към тях можете да
свържете до пет различни
мрежови периферии, като
модеми, копири, плотери или локален фирмен
сървър в офиса.

LINKSYS PLK-300

311 лв.

www.comelsoft.com
ДАННИ: Стандарти AV, IEEE 802.3,
IEEE 802.3u, 128-bit AES криптиране с
Key Management, 200 Mbps.
ДА: Висока скорост и стабилност при
преноса на данни.
НЕ: Ограничение в броя мрежови устройства за включване към адапторите.
МНЕНИЕ: Комбинацията от практичност, скорост, сигурност и лекота с боравенето с комплекта е силен фактор
за удачен избор.
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Стъклените колонки Kenwood
SP0001 Glass
Speakers имат
прозрачни говорители, които за настроение светят със
синьо-бели LED
светлини. €765
kenwood.com

WRT110 може да играе
ролята на DHCP сървър.

Второ
издание

Новата версия
на мобилния
телефон LG
Viewty II е още
по-красива
и по-тънка.
Моделът е с
дебелина едва
12.4 мм, има 8
МР камера и 32
GB памет.
viewty.
lgmobile.com

За здрава мрежа
Wi-Fi сигурност и огромно покритие с рутера
Linksys WRT110

Не само с дизайн, а и с технологии Linksys WRT110 отваря нова страница в изграждането на домашната безжична мрежа. За качествен безжичен достъп на всички компютри и устройства в дома рутеръта
ползва комплексното решение от усъвършенствана антена и фирмените MIMO технологии, носещи
маркетинговото название RangePlus. Те позволяват значително да се увеличи обхватът на пренос на
данни. За разлика от повечето модели Linksys WRT110, вместо да се стреми да избегне, всъщност се
възползва се отразяването на сигнала, за да се покрият типични „мъртви зони” в обхвата като ъгли на
отдалечени стаи. Само с натискането на един бутон WRT110 може да ограничи достъпа до безжичната
мрежа и съответно да шифрова преноса на данни, използвайки 128-битово криптиране. За още по-голяма сигурност е налична и мощна SPI защитна стена. www.comelsoft.com

Сони България демонстрират
еко технологиите в Bravia
На специално събитие в хотел
Holiday Inn Sofia Сони България
представи новата гама BRAVIA
телевизори – модели 2009. Тим
Пейдж, маркетинг мениджър LCD
телевизори Sony Europe, демон-
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стрира флагмана BRAVIA WE5,
който налага нови стандарти на
енергийна ефективност с новата
подсветка от HCFL лампи, новаторски еко функции и стилен акцент
за съвременния начин на живот.
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Модерната мрежа

Linksys Powerline AV Network Kit PLK-300 предлага практичност за
нуждите на съвременния потребител

автор: bigstoyan
22.05 - 27.06.2009 г.

Напоследък темата за алтернативното и екологичното в света на техниката е отново на
мода. Дори в популярни сегменти, какъвто е този на мрежовите продукти. Напълно в духа
на тази актуална тенденция ще ви представим едно практично мрежово решение в лицето
на адаптора от Linksys Powerline AV Network Kit PLK-300.
Този помощен продукт е комплект от два модула – едни еднопортов и едни четирипортов
разширител. Linksys PLK-300, доставян от Комелсофт, е интересен с това, че на практика
използва електрическата мрежа за пренос на данни. Така с него напълно отпада
необходимостта от скъпо допълнително окабеляване или притеснение от липса на обхват
на безжичната мрежа. Отделно тази алтернатива ви позволява да използвате PLK-300 без
притеснение от липса или заглушаване на безжичен сигнал или недостатъчна дължина
на кабелите. Максималната скорост на преноса на данни с всеки един от двата адаптора е
200 мегабайта за секунда, като комплектът е допълнително оптимизиран и за пренос на
музика, гласова комуникация и видео с висока резолюция, което го прави и подходящ
мултимедиен избор. Трафикът, като скорост е напълно достатъчен и за стабилен онлайн
гейминг без да се притеснявате от загуба на пакети и „замръзвания“, което ще се хареса
и на младите потребители. Двете устройствата са Plug & Play, което е допълнителен плюс,
защото към тях можете да свържете свободно до пет различни мрежови периферии –
модеми, копири, плотери или локалния фирмен сървър в офиса ви.
В заключение отново ще акцентирам, че с този адапторен комплект се постига бързо и
изгодно в ценово отношение надграждане на една не голяма мрежа, което доста от
потребителите биха оценили в настоящия момент. Комбинацията от практичност, скорост,
сигурност и лекота с боравенето с комплекта също ще бъде оценено подобаващо.
Да: използването на готова инфраструктура, като електрическата система е основен плюс
на този комплект
Не: донякъде ограничението на броя мрежови устройства, които можете да включите към
адапторите, допълнителните RJ-45 кабели са малко на брой

Технически данни
Стандарти
AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Портове
PLE300: AV, Ethernet
PLS300: AV, 4 Ethernet

Сигурност
128-bit AES криптиране с Key Management
Скорост
200Mbps
Размери
149.2x35x103.9 mm/ 190 g

Цена 311 лв.
Добави коментар
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Sony Ericsson W705
16.02 - 24.02.09г.
Знаете, W идва от Walkman, съответно когато стане въпрос за някои от представителите
на серия W на Sony Ericsson, първото ...
Epson TW5000
09.02 - 17.02.09г.
Повечето от вас, предполагам, познават Epson като производител на принтери и
мултифункционални устройства, но компанията с...
Acer Aspire One ZG5
02.02 - 10.02.09г.
Нетбукът Acer Aspire One ZG5 е красиво и многофункционално бижу. Дизайнът му
напомня доста на първите Asus Eee PC 901, но ...
Philips HTS8150
26.01 - 03.02.09г.
Текст: Драгомир Дончев, списание Hi-Fi звук и визия Не – системите за домашно кино
отдавна вече не са нещо ново и екзот...
Samsung i8510
19.01 - 27.01.09г.
Текст: Драгомир Дончев, сп. HiComm Отдавна отмина времето когато мобилните
телефони бяха просто едно по-удобно средство...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

ТЪРСИ В ПРОДУКТИ НА СЕДМИЦАТА
Живо търсене:
Модерната мрежа
седмица: 22.05 - 27.06.2009 г.

Philips HTS8150
седмица: 26.01 - 03.02.2009 г.

Sony Ericsson W705
седмица: 16.02 - 24.02.2009 г.

Samsung i8510
седмица: 19.01 - 27.01.2009 г.

Epson TW5000
седмица: 09.02 - 17.02.2009 г.

Sony α900
седмица: 12.01 - 20.01.2009 г.

Acer Aspire One ZG5
седмица: 02.02 - 10.02.2009 г.

Acer Aspire 4935G
седмица: 06.01 - 13.01.2009 г.

1

news | enter | hiend | proview | hicomm | forum | ludnica.bg | Външна реклама Vizual
Copyright - HiComm Magazine 2001-2009 - css - xhtml - rss feeds

