C MY K PC World стр. 27

КомелСофт Мултимедия представя

Linksys WET610N –
най-добрият мрежов приятел на игрите и видеото
Удобният двубандов Wireless-N Ethernet бридж свързва всяко мрежово кабелно устройство към безжичната мрежа у дома без никакви усилия.

П

ринтерите, компютрите, гейм конзолите, плейърите и прочее електронни устройства отдавна вече
не са нещо необичайно в днешните домове,
но прехвърлянето и синхронизирането на съдържание между тях , както и възможността
да работят заедно в мрежа, нерядко се оказва проблем. Затова пък, ако той бъде решен
удоволствието от игрите, мултимедийните забавления, че дори и работата може да
се превърне в истинска мания за всички членове на семейството.
Точно тази функция изпълнява гъвкавото Wireless-N Ethernet бридж устройство
WET610N на Linksys – марка, която едва ли
се нуждае от представяне, тъй като вече
е добре известна с качествените мрежови
продукти за домашна и офисна употреба. С
модела си WET610N, компанията остава вярна на реномето си, а самият бридж може
съвсем лесно да свърже всяко мрежово кабелно устройство към безжичната мрежа у дома без никакви усилия.
Можете например да го свържете с
гейм-конзолата, за да играете безжично
мултиплейър игри в Интернет или в домашната мрежа, или пък към HDTV телевизор, DVR, Blu-ray плейър, set-top box.
Ще правите всичко това безпроблемно,
тъй като това устройство е оптимизирано точно за работа с поточно видео и
всякакви мултимедийни задачи. Освен това
можете с лекота да свържете в безжичната
мрежа принтери, скенер, камера или външно
устройство за съхранение, като ги направите достъпни за всички потребители на мрежата у дома си.
Основно достойнство на WET610N е широката му безжична съвместимост. Благодарение на факта, че е двубандово Wireless-N устройство, моделът работи с всякаква Wi-Fi
техника, съвместима и с предишните спецификации Wireless G, A и B. А понеже безжичният мост може да се използва както в 2,4-гигахерцовата, така и в 5-гигахерцовата честотна лента, проблем с интерференция и
смущения от други мрежи на практика не съ-

ществува. Това е особено полезно при работа
с “лакоми” за канал приложения като игрите
или поточното видео, които със значително
по-малко пренаселената 5 GHz лента вървят
гладко и безпроблемно.
Съвсем безпроблемни са инсталацията и
настройката на самото устройство, което
работи с практически всички РС платформи
- Windows, Mac и Linux. То няма нужда от инсталиране и зареждане на никакви драйвери,
така че настройката е като разходка в парка – просто конфигурирате мрежовите параметри в уеб-браузъра на компютъра си, свързвате го с бриджа и …готово.

Основните предимства
на Linksys WET610N
Добавя Wireless-N (802.11n draft
2.0) безжична свързаност за всяко
кабелно мрежово устройство
Съвместим със стандартите IEEE
802.11n draft 2.0 (2.4 GHz и 5 GHz),
802.11g, 802.11b and 802.11a
Wi-Fi сертифициран за гарантирана
безпроблемна работа с продукти от
други производители
Работи без драйвери с Windows,
Macintosh, Linux системи и игрови
конзоли, както и с всичко, което има
Ehernet порт
WPA2 защита на безжичната
комуникация
Setup wizard за лесна настройка
10/100 auto-crossover (MDI/MDI-X)
порт за връзка с устройството

Разбира се, WET610N осигурява и съвременни възможности за защита на
личното пространство и информацията в домашната мрежа, тъй като безжичният трансфер е шифрован със security протоколите от
промишлен клас Wi-Fi Protected Access (WPA) и
WPA2. Wi-Fi Protected Setup интерфейсът пък
ви дава възможност да гарантирате сигурността на връзката си бързо и лесно.
Също толкова лесно вече можете и да се
сдобиете с модерния Ethernet бридж Linksys
WET610N, защото той вече е достъпен на
нашия пазар на ориентировъчна крайна цена
от около 180 лв.
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