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TP-Link AV500 Powerline Adapter AC Pass Through
Starter Kit PA4010PKIT
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Μετατρέπει σε δίκτυο υψηλής ταχύτητας έως 500Mbps την υπάρχουσα οικιακή ηλεκτρική
εγκατάσταση. 
Αξιολόγηση: Δεν αξιολογήθηκε ακόμη

Price 
Base price with tax 52,63 €
Sales price 52,63 €

  
Ρωτήστε για το προϊόν 

Περιγραφη
Με το TL-PA4010PKIT της TP-LINK μετατρέπετε το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτρισμού σας
σε ένα δίκτυο υψηλής ταχύτητας χωρίς να χρειάζονται νέα καλώδια ή τρυπήματα στους
τοίχους και χωρίς να απαιτείται ρύθμιση. Απλά συνδέστε το adapter σας στην πρίζα και
αμέσως θα έχετε δίκτυο.  Το TL-PA4010PKIT είναι η ιδανική επιλογή για δημιουργία
ολοκληρωμένου οικιακού δικτύου, στο οποίο θα είναι συνδεδεμένες όλες οι συσκευές που
το υποστηρίζουν - υπολογιστές, παιχνιδομηχανές, αποκωδικοποιητές IPTV έως και
εκτυπωτές και σκληροί δίσκοι NAS.

# Συμβατό με το πρότυπο HomePlug AV, που παρέχει στους χρήστες σταθερούς, υψηλής
ταχύτητας ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων έως 500Mbps μέσω οικιακής ηλεκτρικής
εγκατάστασης, σε απόσταση έως 300 μέτρα. Επομένως, είναι ιδανικό για HD video ή
3D video streaming και online gaming.

# Η ενωματωμένη πρίζα του για σύνδεση άλλων συσκευών, παρέχει ακόμη περισσότερη
άνεση στο οικιακό σας δίκτυο, ώστε να μην δεσμεύσετε καμία πρίζα του σπιτιού σας.
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# Χάρις στο ενσωματωμένο φίλτρο ρεύματος, το TL-PA4010PKIT βελτιστοποιεί την
επικοινωνία του δικτύου powerline μειώνοντας τις παρεμβολές που δημιουργούνται
από κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση
του δικτύου.Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες δεν θα έχουν απότομη πτώση της ταχύτητας
όταν συνδεθεί στην πρίζα κάποια συσκευή που καταναλώνει πολύ ρεύμα.

# Επιπλέον, με το πλήκρο Pair που διαθέτει μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα και χωρίς
κόπο ένα δίκτυο Powerline εντός μερικών λεπτών, ασφαλισμένο μέσω κρυπτογράφησης
128-bit AES, για προστασία των δεδομένων σας.

# Το TL-PA4010PKIT αποτελεί τη νέα γενιά Powerline Adapter, που είναι σχεδιασμένη με
γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας ώστε να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η συσκευή περνά αυτόματα σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, για εξοικονόμηση έως
και 85% της ενέργειας που καταναλώνει.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
# Κατασκευαστής: TP-LINK
# Περιγραφή προϊόντος: AV500 Powerline Adapter AC Pass Through Starter Kit PA4010PKIT
# Σειρά προϊόντων: Powerline
# Μοντέλο: TL-PA4010PKIT
# Τύπος: Γέφυρα δικτύων
# Προτεινόμενη χρήση: Οικιακή χρήση
# Τύπος συσκευής: Γέφυρα δικτύων
# Τύπος προτύπου: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, HomePlug AV
# Τύπος διασύνδεσης (διαύλου): Ethernet
# Πρωτόκολλο σύνδεσης δεδομένων: Ethernet 10/100Mbps
# Ταχύτητα δεδομένων: 500 Mbps
# Πρωτόκολλο δικτύου / μεταφοράς δεδομένων: TCP/IP
# Πρότυπα συμμόρφωσης: CE, FCC, RoHS
# Απαιτήσεις συστήματος: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac, Linux
# Εγγύηση: 2 years

Γνώμες πελατών

There are yet no reviews for this product. 
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