
Двойна сила, 
четворна скорост!
Две по две
E3000 ползва паралелно две 
честоти: 2.4 GHz и 5 GHz! Пора-
ди две причини. Първата – за да 
осигури стабилност на сигнала, 
като избягва смущенията в „пре-
населения“ диапазон около 2.4 
GHz, където функционират поч-
ти всички безжични устройства 
– мишки, клавиатури, джойсти-
ци и т.н. Втората – гарантира 
желания ултрабърз трафик!

Скорост
Е3000 е шампион. 300 Mbit/sec 
при безжичен пренос! Което зна-
чи, че може да се справи с най-
непосилните за обикновените 
рутери натоварвания – прехвър-
ляне на големи файлове, гле-
дане на филми при максимално 
Full HD качество, провеждане 
на видеоконферентни връзки и 
каквото още ви дойде на ум. 
Кабели? Не бива да забравяме, 
че при E3000 разполагате с 4 

гигабитови порта (ако се нала-
га връзка с по-стари устройства, 
които не поддържат Wi-Fi) и 
особено ценно – USB порт, към 
който може да свържете прено-
сими твърди дискове, флашки и 
др. E3000 може да поеме ролята 
на UPnP сървър и да стриймва 
мултимедийното съдържание, 
записано на тях.

Дизайн
Linksys от години следват аван-
гардна визия при рутерите си, 
но няма как да премълчим, че 
E3000 изглежда наистина нес-
тандартно, впечатляващо и до-
някъде футуристично. Което е 
доказателство, че от невзрачни 
мрежови компоненти, скрити в 
килера, рутерите вече се пре-
връщат във важна част от  съ-
временния интериорен дизайн.
„Добре дошли!“ Днес всеки ходи 
на гости с... лаптоп под мишни-
ца. С Linksys E3000 много лес-

но може да създадете втора, 
отделна мрежа, със собствена 
парола, която е предназначена 
единствено и само за гости! По 
този начин хем осигурявате на 
посетителите на вашия дом (съ-
ответно офис!) удобен достъп 
до интернет, хем запазвате дис-
кретността на личните и фирме-
ни данни.

Лесно е
И досега потребителите се стряс-
кат, като стане дума за настрой-
ка на рутер. Няма нищо страш-
но. Нещо повече – Linksys E3000 
пристига със Cisco Connect, с 
чиято помощ конфигурирането 
на домашна безжична мрежа е 
лесно, интересно и дори забавно 
– може да добавяте допълнител-
ни устройства (игрови конзоли, 
таблети и т.н), да настройвате 
параметрите на трафика и дори 
да осъществявате родителски 
контрол!

Linksys E3000 e 
двучестотен UPnP 
домашен рутер 
за мултимедийно 
забавление
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ДАННИ: Размери: 
225x35x180 mm; тегло: 452 
g; брой антени: 6, (3 за всяка 
честота), cтандарти: 802.11a/
b/g/n; pаботни честоти: 2.4G 
Hz, 5 GHz; UpnP; cигурност: 
WEP, WPA, WPA2 при 128 
бита, 4х Gigabit RJ-45
ДА: Двучестотен режим на 
работа, ултрабърз пренос 
на данни, стабилен сигнал и 
разширено покритие, лесно 
конфигуриране 

МНЕНИЕ: Отличен избор за 
всеки дом с най-модерните 
Wi-Fi съвместими средства 
за мултимедийно и гейминг 
забавление.
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