Mini Powerline Adapter 500Mbps Starter Kit
Je eigen netwerk over het bestaande stroomnet in huis
EM8031
EAN: 8716065297492
Inhoud verpakking: 2x EM8030 adapter, 2x Cat5e netwerkkabels, QIG,
CD-ROM

OVERVIEW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500Mbps Mini Powerline Adapter Starter Kit (2 adapters)
Een netwerkverbinding in iedere ruimte via het stopcontact
Geschikt voor HD streaming
Stabiele verbinding en geen gedoe met kabels
Beveiliging via 128-bit AES Link encryptie
Automatische stroombesparingsfunctie
Geen configuratie nodig
Compatibel met 200Mbps Powerline AV adapters
Nederlandstalige handleiding
Toegankelijke helpdesk
5 jaar garantie

SPECIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data transfer speed: 500Mbps (maximum under optimal conditions)
Standardization: IEEE802.3 and IEEE802.3u Ethernet
Encryption: 128-bit AES link encryption with key management
Interfaces: Ethernet RJ45 (MDI/MDI-X) 10/100Mbps , powerline over Power Plug connector
Access Methods: Priority-based CSMA/CA channel access schemes maximize efficiency and
throughput
Power : 100 ~ 240V AC 50/60Hz
Max.powerline adapters in network: 16 (Up to 15 slaves with 1 master)
Dimensions in mm. (WxHxD): 2x 50x78x30
Weight in grams: 2x 74

SYSTEM REQUIREMENTS
• Computer/laptop met netwerkadapter

COMPATIBLE OPERATING SYSTEM
• Geschikt voor Windows/MacOSX*/Linux* (*Software alleen voor windows)

DESCRIPTION
De Eminent EM8031 Starter Kit bestaat uit twee keer de EM8030 Mini
Powerline Adapter 500Mbps. De ideale uitbreiding van je netwerk. Op de
meest eenvoudige wijze verbind je een laptop, computer, smart tv, media
player en je game console met elkaar en sluit ze aan via je bestaande router
op het internet. Geschikt voor het streamen van HD files.
Powerline is ideaal voor de ruimtes waar het draadloze bereik niet voldoende is en voor apparaten met een vaste netwerkaansluiting. Lastige draadloze instellingen behoren tot het verleden. Eenvoudig de Powerline Adapter in het stopcontact steken, de meegeleverde netwerkkabel aansluiten op je device en deze is aan je netwerk toegevoegd.
De Eminent Mini Powerline Adapters 500Mbps zijn compatibel met 200Mbps Powerline Adapters.
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