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ДАННИ: Поддържа стандар-
тите IEEE 802.3u, 802.11g, 
802.11b, draft 802.11n, 4х 
10/100 auto-crossover (MDI/
MDI-X) Ethernet порта, защита 
на безжичната комуника-
ция Wi-Fi Protected Access 2 
(WPA2), WEP и Wireless MAC 
филтриране.
ДА: Лесна инсталация, 
стабилна работа, съвременни 
възможности и ниска цена.
НЕ: Не поддържа типичната 
за стандарта IEEE 802.11n 
скорост на трансфер на да-
нните до 300 Mbit/s. 
МНЕНИЕ: Отлично бюджeтно 
Wi-FI решение за масовия 
потребител от N-стандарта.

Евтин 
N-трансфер

И най-новият, напълнен 
с технологии, подобря-
ващи качеството и ско-

ростта на връзката рутер на 
Linksys, не е нещо необичайно. 
Да, просто се възприема за 
нормално за марка от ранга 
на Linksys. Но да се пусне на 
пазара мрежово устройство, 
съвместимо със специфика-
циите на стандарта 802.11n 
Draft 2 на цената под 100 лева 
– това вече е новина. И мнози-
на потребители на интернет, 
изискващи да имат достатъчно 
стабилна и бърза безжична 
връзка в домашната си мрежа, 
но нерешаващи се да минат 
на новия Wireless-N стандарт 
главно поради ценовите нива 
на новите устройства, вече 
могат да го направят съвсем 
спокойно, без да се притес-
няват че ще ощетят семейния 
бюджет.
Защото Linksys WRT120N е 
точно този рутер, който само 
срещу цената си от 100 лева 
разкрива възможностите на 

новия безжичен стандарт и го 
прави общодостъпен за широ-
ка маса потребители. И задава 
въпроса: „Не е ли вече време 
да подменим стария  802.11g 
рутер с неговите бавни за 
съвременния HD мултимедиен 
свят 54 Mbit/s скорости?“
Да, време е! Дори само заради 
визията Linksys WRT120N 
печели с дизайн, наложил се в 
цялата им нова серия мрежо-
ви продукти. Устройството с 
лаково покритие може да се 
поставя хоризонтално или на 
стена и е напълно лишено от 
външни антени. В корпуса са 
поместени две такива, които 
излъчват и приемат данните 
в 2.4 гигахерцовия честотен 
диапазон. За намаляване на 
цената от  Linksys са спес-
тили използването на MIMO 
технологията, но и без нея 
WRT120N покрива стабилно 
всички зони на средно голямо 
жилище, дори когато сигна-
лът трябва да премине през 3 
бетонни стени. Скоростта на 

връзката при ползването на 
безжичния интерфейс дости-
га максимални стойности от 
150 Mbps, с което покрива и 
най-тежките изисквания при 
стриймване на HD мултиме-
дийни файлове от една стая в 
друга или при онлайн-игра от 
последните ревизии.  
Освен с новия N-стандарт 
WRT120N безпроблемно 
работи и с по-старите без-
жични устройства, ползващи 
IEEE 802.11g и 802.11b Wi-Fi 
стандарта, като за конфигури-
рането от Linksys са добавили 
интуитивен софтуер за на-
стройка. Освен него в компле-
кта присъства и софтуера Cisco 
Network Magic и Cisco Home 
Defender за дистанционно 
управление на мрежата. 
Освен безжично, рутерът 
разполага и с бърз кабелен 
достъп до LAN мрежи през ня-
кой от 4-те 10/100 мегабитови 
Ethernet порта, като предлага 
128-битово криптиране на 
връзката.

Новият рутер Linksys WRT120N предлага 
Wireless-N стандарта на супер изгодна цена

select
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ползваWireless-nтехнологията 
и работи безпроблемно с всички 
по-стари безжични устройства



Споделете лесно
файловете си с Linksys WET610N
Оптималното решение за споделяне на мрежовите ресурси в ограни-
чената домашна обстановка си остава безжичната технология. Един 
продукт, готов да служи надеждно, за свързване на повече от едно ус-
тройства е Linksys WET610N. Мощният двубандов Wi-Fi бридж, работещ 
в честотите от 2.4GHz и 5GHz, поддържа актуалния Draft-N (версия 2.0) 
стандарт. Устройството е съвместимо и с по-стари мрежови продукти и 
гарантира стабилен пинг в онлайн приключенията, или добра скорост 
при видеостриймване на картина с HD резолюция. Напълно съвместим с 
всички актуални операционни системи, Linksys WET610N се конфигурира 
лесно и интуитивно и предлага стабилна защита против неоторизиран 
достъп с WPA/WPA2 протекция.  www.linksysbycisco.com

Аргус ще предлагат преноси-
мите компютри на MSI 

Компанията Аргус Компютри ще дистрибутира в Бъл-
гария продуктите на MSI. Следвайки политиката си за 
постоянно разширение на своето портфолио и покрива-
не нуждите на все по-голям кръг потребители, една от 
най-големите дистрибуторски IT компании у нас подписа 
договор за предлагане на преносимите компютри с марка 
MSI, като голяма част от гамата им вече е достъпна в 
складовете и клоновете на фирмата.

Сензорен 
фокус
Фотоапарат със 
сензорно упра-
вление, което 
позволява 
супер прецизно 
фокусиране. 
Това е FinePix 
Z300 на Fujifilm. 
Моделът е с 10 
MP матрица и 
3х зум. $400
fujifilm.co.jp

Суперзум
Компактен 12 
МР фотоапа-
рат с 10х зум.  
Casio Exilim 
EX-H10 има 3” 
екран и слот за 
SD/SDHC карти. 
Позволява 1000 
снимки с един 
заряд на бате-
рията. $400
casio.co.jp

Компютърна 
мишка ко-
мандва от 
въздуха
Лесно управле-
ние, четири буто-
на и скролер
Супер необичайна ком-
пютърна мишка предлага 
Hillcrest Labs. Става дума за 
устройството Loop, чиято 
форма наподобява тази на 
голяма гривна. Мишката 
позволява управление и 
придвижване на курсора 
само чрез движението на 
ръката във въздуха. Loop 
е проектирана за работа 
с персонален компютър, 
включен към телевизора, 
и е съвместима с плейъра 
KODAK Theatre HD Player, 
конзолата PS3 и телевизион-
ната приставка Apple TV. 
Устройството има четири 
бутона и скролер. Loop е с 
диаметър 12 см, дебелина 3 
см и тежи 140 грама. Цената 
на мишката е $99.
www.blueradios.com

128 GB 
флашка 
Първата в 
света флашка 
с обем 128 GB 
е на Kingston. 
DataTraveler 
200 защитава 
записаната 
информация с 
парола и има 
здрав корпус.
kingston.com

Съраунд за 
работното място
с колоните на Altec Lansing
Всеки би оценил красивите колонки на Altec Lansing веднага щом ги забе-
лежи и още повече - чуе. Компактният представител на гамата Expressionist 
Plus на известния производител, със сигурност ще заинтригува широк кръг 
слушатели. Най-малкото защото е еднакво подходящ избор за домашна или 
офис употреба. Освен с размерите си и наистина авангардната форма на 
телата, тя на практика е висококачествена 2.1 аудио система, комбинираща 
субуфер и два насочени сателита. Субуферът е с диаметър от 263 мм и ви-
сочина 156 мм. Конусовидната му форма и фактът, че 25 ватовият говори-
тел, работещ в честотната лента 50-180Hz, е вграден в долната страна на 
конструкцията, позволява на слушателя наистина да се наслади на звука от 
тялото, без да се притеснява от неговото местоположение. Двата сателита  
имат 2-инчови говорители, покриващи обхвата до 20KHz и са с удобни мал-
ки метални стойки, позволяващи точто фокусиране на звуковия фронт. С 
източените си конусовидни форми Altec Lansing FX3021EAM ще плени всеки 
геймър и офисен служител. цена: 139 лв. www.argus.bg

Компактната аудио 
система Altec Lansing 
FX3021EAM постига мощ-
ност на звука от 33W.
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Диамантеният
HTC Diamond 2

повече на стр. 033

за връзка вWireless-N мрежи
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И най-новият, напълнен с технологии, подобряващи качеството и скоростта на връзката, рутер на Linksys не е нещо необичайно. Да, просто се възприема
за нормално за марка от ранга на Linksys. Но да се пусне на пазара мрежово устройство, съвместимо със спецификациите на стандарта 802.11n Draft 2 на
цена 100 лева - това вече е новина. Мнозина потребители на интернет, изискващи да имат достатъчно стабилна и бърза безжична връзка в домашната си
мрежа, но нерешаващи се да минат на новия Wireless-N стандарт главно поради ценовите нива на новите устройства, вече могат да го направят съвсем
спокойно, без да се притесняват, че ще ощетят семейния бюджет. Защото Linksys WRT120N е точно този рутер, който само срещу цената си от 100 лева
разкрива възможностите на новия безжичен стандарт и го прави общодостъпен за широка маса потребители. И задава въпроса, не е ли вече време да
подменим стария 802.11g рутер с неговите бавни за съвременния HD мултимедиен свят 54 Mbit/s скорости.

Да, време е! Дори само заради визията Linksys WRT120N печели с дизайн, наложил се в цялата им нова серия мрежови продукти. Устройството с лаково
покритие може да се поставя хоризонтално или на стена и е напълно лишено от външни антени. В корпуса са поместени две такива, които излъчват и
приемат данните в 2.4-гигахерцовия честотен диапазон.

За намаляване на цената от Linksys са спестили използването на MIMO технологията, но и без нея WRT120N покрива стабилно всички зони на
средноголямо жилище дори когато сигналът трябва да премине през 3 бетонни стени. Скоростта на връзката при ползването на безжичния интерфейс
достига максимални стойности 150 Mbps, с което покрива и най-тежките изисквания при стриймване на HD мултимедийни файлове от една стая в друга
или при онлайн игра от последните ревизии.

Освен с новия N-стандарт WRT120N безпроблемно работи и с по-старите безжични устройства, ползващи IEEE 802.11g и 802.11b Wi-Fi стандарта, като за
конфигурирането от Linksys са добавили интуитивен софтуер за настройка. Освен него в комплекта присъства и софтуерът Cisco Network Magic и Cisco
Home Defender за дистанционно управление на мрежата. Освен безжично рутерът разполага и с бърз кабелен достъп до LAN мрежи през някой от 4-те
10/100-мегабитови Ethernet порта, като предлага 128-битово криптиране на връзката. 

ДАННИ: Поддържа стандартите IEEE 802.3u, 802.11g, 802.11b, draft 802.11n, 4х 10/100 auto-crossover (MDI/ MDI-X) Ethernet порта, защита на безжичната
комуникация Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WEP и Wireless MAC филтриране 

ДА: Лесна инсталация, стабилна работа, съвременни възможности и ниска цена 

НЕ: Не поддържа типичната за стандарта IEEE 802.11n скорост на трансфер на данните до 300 Mbit/s 



МНЕНИЕ: Отлично бюджeтно Wi-FI решение за масовия потребител от N-стандарта.  

Цена: 101 лв. 
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