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Кoмeл Софт Мултимедия  представя

хот спот акаунт за множество устройства.
За да повиши нивото на сигурността на комуни-

кациите, рутерът на Linksys предлага WEP или WPA 
Personal криптиране на безжичната комуникация. 
При необходимост рутерът дори може да функци-
онира като DHCP сървър, има и надеждна защитна 
стена, която ще предпазва вашият компютър от 
вируси и въобще от най-разпространените Интер-
нет опасности, поддържа се и VPN pass-through. 
Конфигурацията се извършва бързо и лесно през 
уеббазиран интерфейс.

С една дума – с безжичния рутер Linksys Wireless-G 
Travel Router с технологията SpeedBooster ще прена-
сяте мрежата навсякъде, където пътувате.

С Wireless-G Travel Router на Linksys 
носите безжичната мрежа в джоба си 

Основни функции на безжичния рутер 
Linksys Wireless-G Travel Router

• Подходящ за временен безжичен достъп до Интернет 
от хотел, конферентна зала и др. през хот спот акаунт за 
множество устройства 

• Осигурява достъп до Интернет на кабелни (през 
Ethernet интерфейс) или безжични Wireless-G и -B устройст-
ва, както и такива, поддържащи SpeedBooster 

• Удобен дизайн, малки размери за по-лесно пренасяне, 
вградена антена и захранващ блок 

• Висока степен на сигурност: Wi-Fi Protected Access 
(WPA), филтриране на определени адреси, защитна стена 

Безжичният широколентов рутер Linksys Wireless-
G Travel Router с технологията SpeedBooster ви дава 
възможност да носите мрежата навсякъде, където 
пътувате. Той има вградена точка за достъп, през коя-
то може да се свързвате с всички Wireless-G и Wireless-B 
устройства, както и такива, поддържащи техноло-
гията SpeedBooster. Налице е и стандартен Ethernet 
интерфейс за връзка с обикновени кабелни мрежи. По 
този начин рутерът притежава всичко необходимо 
за комуникация с всякакви мрежи, независимо дали са 
кабелни или безжични. 

Размерите на рутера са достатъчно малки, за да не 
усложняват живота на пътуващите. И освен че има 
вградени заханващ блок и антена, той дори се пред-
лага със специална чантичка, в която да го слагате. С 
други думи, няма да ви е никак трудно да организирате 
свой собствен безжичен център в хотелската стая 
например. Просто включете рутера и го свържете с 
Интернет кабела в хотелската стая. Не си мислете, 
че настройката ще ви затрудни, защото тя се извър-
шва автоматично. След това включете и другите си 
безжични устройства и за съвсем кратко време ще има-
те криптирана безжична връзка. Няма да ви е проблем 
да ползвате рутера дори в летища, ресторанти или 
конгресни зали, където освен вас и други колеги могат 
да ползват Интернет по едно и също време. 

Безжичният интерфейс всъщност представлява 
WAN порт и Интернет достъпът може да се извършва 
през него. Това означава, че може да поделяте дори и 


