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Vlastnosti










300 Mbps WiFi extender z vestavěnými anténami
Podporuje všechny standardy WiFi (IEEE802.11b/g/n 2.4GHz sítě)
Max. přenosová rychlost dat 300 Mbps při použití bezdrátové sítě
standardu 802.11n
Maximální bezpečnost WLAN poskytuje WPA2, WPA i WEP(128/64)
Tlačítko WPS pro snadné nastavení bezpečnosti WPS
Může být používán jako bezdrátový router
V režimu ’repeater’ port LAN může být použit jako drátové síťové
připojení
Praktický indikátor úrovně signálu

Specifikace










Podpora standardů: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE
802.3, IEEE 802.3u
Maximální přenosová rychlost dat 300 Mbps
Porty: 1 x 10/100M RJ45
Chipset: Realtek 8196E
Frekvenční rozsah: 2.4~2.4835 GHz
Kanály: 1-13 (Evropa)
Výkonová třída: RF výkon 14 dBm (max. EIRP)
Zisk vnitřní antény (typický): 3 dBi ±1 dBi
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Citlivost: 11n : -70dBm@10% PER; 11g : -70dBm@10% PER; 11b: 85dBm@8% PER
Frekvenční pásmo: DSSS
Modulace: BPSK, QPSK, CCK i OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM)
Dosah: do 100m (uvnitř), 300m (venku), v závislosti na
povětrnostních podmínkách
Spotřeba energie: do 3W
Podporuje 64/128bit WEP, kompatibilní s 128 bit WPA/WPA2
Podpora režimů: router, repeater, AP-přístupový bod
Kaskádové připojení: max. 5 zařízení (v závislosti na provozních
podmínkách)
Rozměry: 90 x 40 x 60 mm (D x Š x V)
Váha: 150g
Provozní teplota: 0 ~ 40 °C
Skladovací teplota: -40 ~ 70 °C
Provozní vlhkost: 10 ~ 90% bez kondenzace
Skladovací vlhkost: 5 ~ 95% bez kondenzace
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Tento produkt byl testován a splňuje základní požadavky právních předpisů
členských států týkajících se R&TTE(1999/5/EC). Prohlášení CE lze nalézt na
www.gembird.eu
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Waste disposal
Do not deposit this equipment with the
household waste. Improper disposal can harm both
the environment and human health. For Information
about waste collection facilities for used electrical
and electronic devices, please contact your city
council or an authorized company for the disposal of
electrical and electronic equipment.
WARRANTY CONDITIONS
The receipt must clearly list the date of purchase
and the part number, in addition it should be
printed. Keep the receipt for the entire warranty
period since it is required for all warranty claims.
During the warranty period the defective items will
be credited, repaired or replaced at the
manufacturer's expense. Work carried out under the
warranty neither extends the warranty period nor
starts a new warranty period. The manufacturer
reserves the right to void any warranty claim for
damages or defects due to misuse, abuse or external
impact (falling down, impact, ingress of water, dust,
contamination or break). Wearing parts (e.g.
rechargeable batteries) are excluded from the
warranty. Upon receipt of the RMA goods, Gembird
Europe B.V. reserves the right to choose between
replacement of defective goods or issuing a credit
note. The credit note amount will always be
calculated on the basis of the current market value
of the defective products
Gembird Europe B.V.
Wittevrouwen 56, 1358CD Almere
The Netherlands
www.gembird.nl/support; support@gmb.nl
Tel. +31-36-5211588
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Nakládání s odpady
Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s
těmto výrobkem nelze nakládat jak s domácím
odpadem. Správným znehodnocením chráníte životní
prostředí. Podrobné informace o recyklaci tohoto
výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány
státní správy.

Záruční podmínky
Potvrzení o koupě musí jasně uvádět datum nákupu
a sériové číslo. Uschovejte doklad po celou záruční
dobu, je to nutné pro všechny záruční nároky.
Během záruční doby, vadné produkty budou
opravené, vyměněné, nebo bude vystavený dobropis
na náklady výrobce. Práce prováděné v rámci záruky
neprodlužují ani nezačínají novou záruční dobu.
Zrušení záruky následuje při nesprávným použití
zařízení, poškození v důsledku živelných katastrof a
pohrom, porušení záručních pečetí, mechanické
poškození způsobené uživatelem. Opotřebitelné díly
(např. nabíjecí baterie) jsou vyloučeny ze záruky. Na
základě RMA dokladu, se Gembird Europe B.V.
rozhodne mezi výměnou vadného zboží a vystavením
dobropisu. Částka na dobropisu je vždy vypočtená
na základě současní tržní hodnoty reklamovaného
výrobků.
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