Mini Dual Band AC1200
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Netwerkadapter
De perfecte manier om je pc of notebook te verbinden
met je draadloze netwerk!
EM4536
EAN: 8716065362428
Mastercarton: 100
Packaging contents: WiFi Adapter + QiG

OVERVIEW
• Draadloze Dual Band (2.4GHz en 5GHz) netwerkadapter voor het verbinden van desktop computers en
notebooks met het draadloze netwerk
• Compact design: houdt maar één USB-poort bezet
• MU-Mimo voor een sneller en efficiënter netwerk
• Ideaal voor internettoegang en video/audio streaming
• Geavanceerde draadloze security: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)

SPECIFICATIONS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WiFi Standard: Wireless AC
WiFi bands: Dual Band
WiFi Speed 2,4GHz: 300 Mbps
WiFi Speed 5GHz: 900 Mbps
Wireless security: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Antennas: 1x internal
Antenna gain: 2dBi
MU-MIMO: Yes
Interface: USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)
Color: Black
Dimensions in mm. (WxHxD):37x7x18
Weight in grams: 4g

DESCRIPTION
Wil je jouw desktop computer of notebook verbinden met een draadloos
thuisnetwerk, bedrijfsnetwerk of het draadloze netwerk van vrienden? Maak
dan gebruik van de EM4536 Mini Dual Band AC1200 USB Adapter. Doordat
de adapter zo compact is, wordt maar een USB-poort van je computer bezet gehouden. De snelheid van maximaal 1200 Mbps (300+900 Mbps) zorgt
ervoor dat het kopiëren van grote bestanden of video bestanden snel gaat.
De EM4536 heeft een uniek compact ontwerp en is voorzien van een interne
2dBi antenne voor optimale ontvangst.
Dualband technologie
Maak met de EM4536 Dual Band Draadloze USB Adapter gebruik van de 2.4GHz or 5GHz
frequentie. De 2.4GHz frequentie wordt niet alleen door draadloze routers gebruikt, maar
ook door vele andere apparaten, zoals magnetrons, mobiele telefoons en babyfoons. Deze
frequentie is drukbezet, waardoor er veel storingen ontstaan. Wanneer je de 5GHz band gebruikt, ondervind je veel minder storingen.
MU-MIMO voor een sneller en efficiënter netwerk
De EM4536 is een AC1200 USB adapter die kan samenwerken met een MU-MIMO (Multiple
User- Multiple Input Multiple Output) router. Een geschikte MU-MIMO router kan met meerdere
apparaten tegelijk communiceren in plaats van een. Dit zorgt voor een sneller en efficiënter
netwerk.
Houdt maar één USB-poort bezet
Het compacte formaat van de Mini USB Adapter zorgt ervoor dat er maar één USB-poort bezet
wordt gehouden in plaats van meerdere poorten te blokkeren. De andere poorten op je laptop
en pc blijven vrij om gebruikt te worden.
Geniet van de maximale doorvoersnelheid
Dankzij de Dual Band technologie en snelheid tot 1200Mbps (300+900Mbps) in combinatie
met de USB3.1 Gen1 (USB 3.0) technologie, is de WiFi doorvoer optimaal.

1

www.eminent-online.com
No rights may be derived from inaccurately presented content. Eminent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

©2018 EMINENT

Mini Dual Band AC1200
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Netwerkadapter
De perfecte manier om je pc of notebook te verbinden met je
draadloze netwerk!
IMAGES

2
www.eminent-online.com
No rights may be derived from inaccurately presented content. Eminent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

©2018 EMINENT

