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ДАННИ: Wireless-N (802.11n) 
безжична свързаност, WPA и 
WPA2, стандарти IEEE 802.11n 
(2.4 GHz и 5 GHz), 802.11g, 
802.11b and 802.11a, 10/100 
auto-crossover (MDI/MDI-X) 
порт за връзка с устройството, 
инсталация без драйвери.
ДА: Лесен за употреба, 
висока скорост и сигурност и 
безпроблемна инсталация.
НЕ: Вградените антени огра-
ничават частично обхвата. 
МНЕНИЕ: Обединява без 
проблем широк спектър от 
кабелни и безжични устрой-
ства в една стабилна домаш-
на мрежа.

Мост между 
поколенията
Макар безжичността в 

едно типично дома-
кинство все повече 

да се превръща от лукс – в 
ежедневие, периода на преход 
между стандартите неминуе-
мо ви е оставил в неловкото 
положение да сте заобиколени 
едновременно от wireless и 
Ethernet устройства, разчитащи 
на добрите, стари кабели. 
В подобна ситуацията про-
дукт като Linksys WET610N е 
направо незаменим, тъй като 
зад сложната цифрово-буквена 
комбинация на модела се крие 
двубандов, безжичен, Ethernet 
мост, способен да ви предложи 
бързо, гъвкаво и най-важното 
безпроблемно интегриране на 
всички кабелни, мрежови ус-
тройства които притежавате в 
голямото, безжично семейство 
на вашия дом. 
Да речем, че си имате Xbox 360 
в хола, но за да играете онлайн 
с него предпочитате широко-

лентовата си, wireless интернет 
връзка, която (логично) минава 
през безжичен рутер. Двубан-
довият Wireless-N Ethernet мост 
на Linksys ще ви позволи да 
осъществите без проблем по-
добно „сътрудничество” и това 
е само едно добро начало.
Оптимизиран за работа с по-
точно видео, WET610N може да 
бъде използван, за свързване 
на всеки Ethernet поддържащ 
телевизор с висока резолюция, 
Blu-ray плейър, DVR или set-top 
box към световната мрежа, 
позволявайки ви да се възполз-
вате от множеството полезни, 
забавни и развлекателни функ-
ции, които интернет предлага. 
Не е никакъв проблем през 
WET610N да обедините още 
и устройства като мрежови 
принтер, скенер, настолен или 
мобилен компютър и да ги спо-
делите за безжичен достъп. 
Изключително гъвкав, 
WET610N поддържа всички 

масови Wi-Fi стандарти в това 
число Wireless-G/A/B. Той ра-
боти еднакво добре в 2.4 и в 5 
гигахерцовия обхват. Така мо-
жете да избегнете неприятните 
проблеми с обикновено „пре-
населения” 2.4 GHz спектър 
(интерференция например) и 
просто да прехвърлите всички 
„жадни” за пропускателна спо-
собност операции (като онлайн 
гейминг или video streaming) в 
далеч по-малко натоварения 
5GHz диапазон. 
Създаден да се чувства ед-
накво добре под управление 
на всяка една от масовите РС 
платформи - Windows, Mac и 
Linux platforms, WET610N не из-
исква инсталация на драйвери, 
а инсталирането и настройката 
му стават за секунди. Отделно 
той предлага поддръжка на 
най-строгите протоколи за за-
щита обмена на данни предла-
гани в момента: Wi-Fi Protected 
Access (WPA) и WPA2.

Изключителна 
лекота на 

инсталация 
и настройка 

независимо от 
използваната РС 

платформа.

Двубандова поддръжка 
позволяваща 

използването му както 
в по-масовия 2.4 GHz 

радио диапазон, така и в 
по-малко натоварения 5 

GHz спектър.
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Индустриално ниво на защитaWi-Fi Protected Access (WPA) и WPA2



short  info

Новатор-
ски
Apple предста-
ви новото поко-
ление плейъри 
iPod Nano. 
Сред редицата 
им нововъведе-
ния е и камера 
с възможност 
за запис на 
видеоклипове. 
apple.com

Татуи-
ровка
Новият бю-
джетен Android 
смартфон на 
HTC - Tattoo, 
може да се 
прерсонали-
зира от потре-
бителите чрез 
забавни сменя-
еми панели.
htc.com

Новият 
Android
Motorola DEXT 
вече в Европа!
Първият смартфон на 
Motorola с новата операци-
онна система с отворен код 
Android, вече е достъпен за 
предварителни поръчки в Ев-
ропа. Устройството разпола-
га с пълна QWERTY клавиа-
тура, 3.1-инчов сензорен TFT 
дисплей и удобна 5-мегапик-
селова камера. Версията на 
операционната му система е 
Android 1.5. Според създате-
лите си, телефонът е “първо-
то и единствено по рода си 
решение за синхронизация 
на контакти, публикации, 
съобщения, снимки и много 
други – от източници като 
Facebook, MySpace, Twitter, 
Gmail, служебна и лична 
електронна поща.” 
Всички те могат автоматично 
да се доставят върху ос-
новния екран на мобилното 
устройство. 
www.motorola.com Продуктивност

С мощен безжичен 
принт сървър от Linksys 
Безжичните технологии, особено в съвременния офис ви гарантират 
далеч по-висока продуктивност, в сравнение със стария тип мрежово 
оборудване. Предвиден да стане незаменима част от вашия млад екип 
Linksys WPSM54G е мощен безжичен принт сървър, готов да служи в 
много натоварени работни процеси. Комбинацията от поддържаните 
IEEE 802.11b/g стандарти и възможността да използвате защита с про-
токолите WEP, WPA, WPA2 ви позволява да се доверите изцяло на това 
устройство. Моделът е с една външна антена, много компактни размери 
123 x 26 x 94мм и тежи само 176 гр. Поддържа голям брой комбинирани 
и стандартни принтери, като ще се справи и с връзката към по-стари 
продукти с USB 1.1 стандарт. Предлага и USB 2.0 съвместимост, както и 
възможност за свързване с кабелни мрежи. www.linksysbycisco.com

N-мрежа през
Linksys WET610N

повече на стр. 076

Зелено поколение с Whirlpool
Whirlpool представи най-новите 
си уреди от ЗЕЛЕНОТО ПОКО-
ЛЕНИЕ: хладилници, перални 
и миялни машини с понижена 
консумация на електроенер-
гия и вода. На зелен коктейл, 
изпълнителният директор на 

Whirlpool Васил Илиев запоз-
на гостите с предимствата на 
бялата техника, как “чувстви-
телните” уреди сами коригират 
програмите си, намаляват 
сметките на домакинствата и 
пестят природните ресурси. 
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Макар безжичността в едно типично домакинство все повече да се превръща от лукс в ежедневие, периодът
на преход между стандартите неминуемо ви е поставял в неловкото положение да сте заобиколени
едновременно от wireless и Ethernet устройства, разчитащи на добрите стари кабели.

В подобна ситуация продукт като Linksys WET610N е направо незаменим, тъй като зад сложната цифрово-
буквена комбинация на модела се крие двубандов, безжичен Ethernet мост, способен да ви предложи бързо,
гъвкаво и най-важното безпроблемно интегриране на всички кабелни, мрежови устройства, които
притежавате в голямото, безжично семейство на вашия дом. Да речем, че си имате Xbox 360 в хола, но за да
играете онлайн с него, предпочитате широколентовата си wireless интернет връзка, която (логично) минава
през безжичен рутер. Двубандовият Wireless-N Ethernet мост на Linksys ще ви позволи да осъществите без
проблем подобно „сътрудничество" и това е само едно добро начало.

Оптимизиран за работа с поточно видео, WET610N може да бъде използван, за свързване на всеки Ethernet
поддържащ телевизор с висока резолюция, Blu-ray плейър, DVR или set-top box към световната мрежа,
позволявайки ви да се възползвате от множеството полезни, забавни и развлекателни функции, които
интернет предлага. Не е никакъв проблем през WET610N да обедините още и устройства като мрежови
принтер, скенер, настолен или мобилен компютър и да ги споделите за безжичен достъп. Изключително
гъвкав, WET610N поддържа всички масови Wi-Fi стандарти, в това число Wireless-G/A/B. Той работи
еднакво добре в 2.4 и в 5-гигахерцовия обхват. Така можете да избегнете неприятните проблеми с
обикновено „пренаселения" 2.4 GHz спектър (интерференция например) и просто да прехвърлите всички
„жадни" за пропускателна способност операции (като онлайн гейминг или video streaming) в далеч
по-малко натоварения 5 GHz диапазон.

Създаден да се чувства еднакво добре под управление на всяка от масовите РС платформи - Windows, Mac
и Linux, WET610N не изисква инсталация на драйвери, а инсталирането и настройката му стават за
секунди. Отделно той предлага поддръжка на най-строгите протоколи за защита обмена на данни,
предлагани в момента: Wi-Fi Protected Access (WPA) и WPA2.

ДАННИ: Wireless-N (802.11n) безжична свързаност, WPA и WPA2, стандарти IEEE 802.11n (2.4 GHz и 5



GHz), 802.11g, 802.11b и 802.11a, 10/100 auto-crossover (MDI/MDI-X) порт за връзка с устройството,
инсталация без драйвери.

ДА: Лесен за употреба, висока скорост и сигурност и безпроблемна инсталация

НЕ: Вградените антени ограничават частично обхвата

МНЕНИЕ: Обединява без проблем широк спектър от кабелни и безжични устройства в една стабилна
домашна мрежа.

Цена: 180 лв.

www.comelsoft.com
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