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Все по-разпространени стават прило-
женията, които създават интензивен 
мрежов трафик в офиса: мрежово съх-

ранение на данни, видеовръзка и други. За тях 
е важно мрежата да има достатъчен капацитет. 
Радостно е, че пропускателната способност на 
безжичните мрежи вече настига кабелните. 
С представянето на точката за безжичен дос-
тъп Business Series WAP4400N производителят 
Linksys отговаря на нуждата от скорост и защита 
на данните.

WAP4400N използва последната безжична 
технология Wireless-N (чернова на бъдещия 
стандарт 802.11n). Като наслагва сигналите 
от няколко радиопредавателя по принципа 
„Multiple In, Multiple Out“ (MIMO), технологията 
умножава ефективната скорост на данните. За 
разлика от досегашните мрежови технологии, 
които се смущават от отразените сигнали, MIMO 
използва отраженията, за да увеличи обхвата и 
да сведе до минимум „мъртвите зони“ в покри-
ваната област.

Wireless-N точката за достъп на Linksys поз-
волява да се свързвате към вашата кабелна 

мрежа Wireless-N (802.11n), Wireless-G (802.11g) 
или Wireless-B (802.11b) устройства — напри-
мер, за да добавите нови PC, без да губите време 
с прекарване на кабели.

Функцията Power Over Ethernet прави инста-
лирането на Linksys WAP4400N съвсем лесно — 
можете да монтирате точката за достъп навсякъ-
де, дори на места, където липсва електрически 
контакт. Стига да осигурите поддръжка на Power 
Over Ethernet на другия край, може да прека-
рате до точката за достъп единствено Ethernet 
кабела, и той ще пренася едновременно данни-
те и захранването. Разбира се, WAP4400N може 
да се захранва и от обикновен AC адаптер, ако 
наблизо има къде да го включите.

Вградените функции за QoS гарантират пос-
тоянно качество на гласовите и видеовръзки, 
както през кабел, така и по безжичната мрежа, 
и позволяват да разгърнете VoIP и видеоприло-
жения от бизнес-клас.

За защита на данните и конфиденциалност 
точката за безжичен достъп поддържа стан-
дартите Wired Equivalent Privacy (WEP) и Wi-Fi 
Protected Access (WPA), като криптира всич-

ки безжични трансфери с мощен алгоритъм. 
Филтърът по MAC адреси позволява да зададете 
точно кой да има достъп до безжичната ви 
мрежа. Конфигурирането е лесно и се осъщес-
твява през уеб-базиран интерфейс.

Точката за безжичен достъп Linksys WAP4400N 
с възможност за захранване през Ethernet кабел 
е оптимален начин да добавите безжична под-
дръжка в съществуваща фирмена мрежа.

Калоян Кънчев

Цена: 178,20 USD без ДДС
Доставчик: „КомелСофт Мултимедия“,
www.comelsoft.com

Linksys WAP4400N
Точка за безжичен достъп с възможност за захранване по Ethernet кабел
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