Universele WiFi Repeater met WPS
Vergroot het bereik van je draadloze netwerk door je
hele huis!
EM4595
EAN: 8716065332711
Packaging contents: EM4595, QIG, Cat5e kabel

OVERVIEW
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergroot eenvoudig je 2,4GHz draadloze netwerk
Haal een maximale snelheid tot 300Mbps
Inzetbaar als repeater en als Access-point
WiFi Locatie indicator: altijd de perfecte locatie
Te gebruiken met alle gangbare draadloze routers
WPS-knop voor gemakkelijke installatie
Installatie wizard via tablet en smartphone
Een 100Mbps netwerkpoort
5 jaar garantie
Toegankelijke helpdesk
Nederlandstalige handleiding

SPECIFICATIONS
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•
•
•
•
•
•
•
•

Network mode: Repeater, Access Point en Client mode
Network interface:
1x LAN 10/100Mbps Ethernet LAN port
Wi-Fi: 300Mbps on 2.4GHz band
Complies with IEEE 802.11b/g/n for 2.4GHz band
Supports WPS: functionality by WPS button
Security: WEP, WPA and WPA2 wireless security
Chipset: RTL8192ER
Antenna: 2x 3dbi internal antenna
Configuration: Webbased
Dimensions : 55 (W) x 82 (H) x 40 (D) mm
Weight : 77 g
Supply voltage range : 100VAC – 240VAC (50/60 Hz)
Power Consumption : 2 ~ 2,5 W
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DESCRIPTION
Vergroot het bereik van je draadloze netwerk met de EM4595 Universele
WiFi Repeater. Installeren gaat heel eenvoudig dankzij de WPS-knop of web
interface. De ingebouwde WiFi signaalindicator toont je direct de beste locatie voor de WiFi Repeater.
Eenvoudige installatie met WPS
De EM4595 ondersteunt WPS (WiFi Protected Setup). Door op de WPS-knop van je router en vervolgens
op de WPS-knop van de WiFi Repeater te drukken installeer je de EM4595 heel eenvoudig. Wil je de
EM4595 toch handmatig installeren? Geen probleem. Gebruik dan de handige web interface via de browser van je tablet of smartphone.
WiFi signaalindicator
Het kan lastig zijn om de ideale plaats te vinden voor de repeater. De EM4595 heeft een ingebouwde WiFi
signaalindicator. Deze signaalindicator helpt je om de beste locatie te vinden voor de repeater zodat je het
beste bereik en bandbreedte hebt.
Werkt met iedere draadloze router
De EM4595 Concurrent WiFi Repeater maakt gebruik van de 300N standaard. Deze standaard wordt door
alle gangbare routers gebruikt. Hierdoor is de WiFi Repeater universeel inzetbaar.
Ook te gebruiken als access point
Het is mogelijk om de EM4595 te gebruiken als access point. Een access point zet een bekabelde netwerkaansluiting om naar een draadloos signaal. Zo kun je gebruik maken van WiFi op een plek waar je normaal alleen een bekabelde verbinding hebt.
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