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LÄS OCKSÅ

Den trådlösa routern
överraskningen  (19 feb)

Lätt som en plätt att ställa in
trådlöst internet  (Okt 06)

Multimedia-minded router  (Jun
08)

Vecka bäst elektronik köp  (31
maj)

Säkerhet och router i
kombination  (10 dec)

Långtgående routern saknar  (22
dec)

Strömsnåla router  (02 Sep)
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Mångfacetterad Access
Point
Det är en underdrift, det är trådlöst
nätverk här för att stanna. Detta är
också sant för företag. För små och
medelstora företag är särskilt lämpliga
trådlösa

Av Carsten Sørensen
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Zyxel NWA3560-N
Tillverkare: Zyxel
Cirkapris: 2.549 kronor Allt om
DATA säger: "Mycket omfattande
åtkomstpunkt som har många
användningsområden och är idealisk
för att utvidga ett befintligt trådlöst
nätverk. I sitt slag är det lätt att
administrera, men det är komplext
och mångsidigt. "
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Hitta bästa pris här!

Zyxel NWA3560-N

Network Manager på företagsnivå är krävande. Det bör finnas många
anställda innan det blir en tidskrävande process. Det hela börjar på den
fysiska planeringen av nätverket. Och ännu mer så om och när företagets
nätverk vid en viss tidpunkt måste utvidgas.

En enkel metod är att bygga vidare på
befintliga trådlösa nätverk. För att
upprätthålla en god trådlös täckning
är den trådlösa åtkomstpunkter i
bilden.

Nätverk multi-artist

Zyxel NWA3560-N är en business-
accesspunkter, då AP, som
kännetecknas genom att erbjuda stor
flexibilitet inom flera områden. Den
grundläggande egenskapen är att
denna accesspunkt täcker både 2,4
GHz till 5 GHz frekvensband. Enheten
skapas och förberedd för hängande,
fyra externa antenner och
bortskaffande enligt de två banden
över två radioapparater.

Den stora fördelen med NWA3560-N är den inbyggda flexibilitet. Det finns
nästan ingen gräns för vilken roll den här åtkomstpunkten kan fylla.
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Gör ditt trådlösa nätverk bättre

Dolda funktioner i Windows

Vilken skärm behöver du?

Kampen mot den trista PC

Första titt på Windows 8

De bästa apps just nu

Stor laptop för lite av allt

Tabletten till mindre än en Tusse

Grafik för alla plånböcker

Se vad som lurar i din dator

Indtast domæne

Få gratis tech nyheter i din e-post inkorg varje

vardag. Registrera dig  


