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Кoмeл Софт Мултимедия  представя

Компактният безжичен рутер WRT54GC на Linksys комби-

нира три устройства в една малка кутия. Първото е без-

жична точка за достъп, с която по максимално опросте-

на процедура към мрежата се свързват устройства, поддържа-

щи един от двата стандарта - 802.11g (54 Mbps) или 802.11b 

(11 Mbps). Второто е вграден 4-портов full-duplex 10/100 кому-

татор, към който ще свързвате Ethernet устройства. Имате 

възможност както да свържете директно 4 компютъра, така и 

да включите други комутатори, с което мрежата ви ще може 

да расте заедно с нарастването на вашите изисквания към нея. 

И третото е рутерът, който обединява всички и с него лес-

но може да разпределяте например високоскоростна Интернет 

връзка през кабелен или DSL модем.

След като компютрите са свързани към рутера и Интернет, 

те лесно ще комуникират помежду си, ще ползват общ прин-

тер, ще съхраняват на едно място цифрова музика, снимки и 

документи, а собствениците им дори ще могат да релаксират 

с игри в мрежа.

Управлявайте малката мрежа с 
безжичния ширколентов рутер 
Linksys WRT54GC

- комбинация от рутер, 4-портов комутатор и безжична 
(802.11g) точка за достъп; 

- поделя обща Интернет връзка и други ресурси в локална ка-
белна мрежа и/или към безжични Wireless G/B устройства; 

- компактен форм фактор; 

- висока степен на защита: Wi-Fi Protected Access™ (WPA/
WPA2 Personal), филтриране на MAC адреси, вградена 
защитна стена.

Най-важното за безжичния 
широколентов рутер Linksys WRT54GC:

За да защити вашите данни, рутерът на Linksys може да 

криптира всички безжични данни с WEP ключ или с превърналия 

се в стандарт за бизнес сигурност WPA ключ. WRT54GC работи 

и като DHCP сървър, а нивото на защита се повишава и от 

наличието на SPI защитна стена, която ще ви предпазва от 

натрапници и Интернет атаки; в допълнение към всичко това 

се поддържа и защитен VPN достъп. 

Казаното до тук може да звучи сложно, но не си мислете, че 

конфигурацията е сложна. Напротив, през уеб базирания интер-

фейс на приложения софтуер тя е извънредно облекчена и ще ви 

отнеме малко време.

Сред другите предимства на рутера на Linksys са компактни-

те размери: дори да разполагате със съвсем тясно пространст-

во, лесно ще му намерите място, може да го поставите дори на 

обикновено бюро.

С рутера на Linksys в центъра на вашата домашна или офисна 

мрежа, без проблеми ще поделяте високоскоростна Интернет 

връзка, файлове, принтери, ще се разтоварвате с игри в мрежа 

и всичко това с най-голяма степен на сигурност.


