Mini WiFi Repeater 300N
Vergroot het bereik van je draadloze netwerk door je hele
huis
EM4594
EAN: 8716065022063
Inhoud verpakking: EM4594, QIG

OVERVIEW
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•
•
•
•
•
•
•

Vergroot eenvoudig je 2,4GHz draadloze netwerk
Mini WiFi Repeater en access point
Compact design: maar één stopcontact bezet
Haal een maximale snelheid tot 300Mbps
Eenvoudige installatie met WPS-knop en installatie wizard
100Mbps netwerkpoort
Schakel het LED licht in- en uit
Te gebruiken met alle gangbare draadloze routers
Aan/uit-knop
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Network mode: Repeater and Access Point
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: MT7628KN
Antenna: 2x 3dbi internal antenna
Configuration: Webbased
Dimensions : 40 (W) x 40 (H) x 67 (D) mm
Weight : 46g
Supply voltage range : 100VAC - 240VAC (50/60 Hz)
Power Consumption : 2 ~ 2,5 W

DESCRIPTION
De EM4594 300N Mini Wifi Repeater vergroot het bereik van je draadloze netwerk op de 2.4GHz frequentie. Het super compacte design zorgt ervoor dat de repeater niet opvalt in je interieur en maar één
stopcontact bezet houdt. Het installeren van de EM4594 repeater gaat heel eenvoudig met de WPS-knop
en installatiewizard. Na de installatie kun je het ledlampje op de repeater aan of uit zetten. Wist je dat de
repeater ook te gebruiken is als accesspoint? Zo kun je gebruik maken van WiFi op een plek waar je normaal alleen een bekabelde verbinding hebt.

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 WiFi Repeater 300N
Vergroot het bereik van je draadloze netwerk door je hele huis

IMAGES

Compact ontwerp
slechts 1 stopcontact bezet
Afmetingen: 40x40x67mm
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