NIEUWSTE GENERATIE AC
MAX-STREAM™ AC600 MICRO Wi-Fi-USB-ADAPTER

Laat uw Windows -desktopcomputer/laptop profiteren
van razende Wi-Fi-snelheden.
®

Sluit de WUSB6100M aan op uw Windows-desktopcomputer/laptop
om deze te upgraden naar de nieuwste generatie AC Wi-Fi-technologie.
Deze hoogwaardige adapter werkt met MU-MIMO-technologie zodat u
met uw desktopcomputer of laptop kunt streamen, online kunt gamen
en op het web kunt surfen, zonder vertraging of bufferen.

Belangrijkste kenmerken en voordelen
• Nieuwste generatie AC met MU-MIMO-technologie voor meerdere
gebruikers en apparaten
Profiteer van een verbinding zonder onderbrekingen, vertraging of bufferen,
ook als meerdere gebruikers tegelijk streamen, gamen, surfen en meer.
• Installatie is heel eenvoudig
Sluit de adapter aan en u profiteert van de Wi-Fi-snelheden van de nieuwste
generatie AC
• Beamforming-technologie voor betrouwbare verbindingen
Deze technologie richt het Wi-Fi-signaal op specifieke apparaten voor
optimale prestaties.
• Verbeterde en efficiëntere Wi-Fi-verbindingen
MU-MIMO-technologie verbetert de algehele efficiëntie van het Wi-Finetwerk in uw woning zodat meerdere gebruikers kunnen profiteren van
betrouwbare Wi-Fi-verbindingen met al hun apparaten, tegelijk en met
dezelfde snelheden.
• AC433/N150 Mbps*

NIEUWSTE GENERATIE AC
MAX-STREAM™ AC600 MICRO Wi-Fi-USB-ADAPTER

ZET UW WINDOWS-DESKTOPCOMPUTER/LAPTOP OP SCHERP
Verhoog de snelheden van uw Windows-desktopcomputer/laptop naar de Wi-Fi-snelheden van de nieuwste generatie AC
ten behoeve van razendsnel gamen, streamen en downloaden.

Zonder USB-adapter van de

Met USB-adapter van de

nieuwste generatie AC

nieuwste generatie AC: 3 keer
zo goed als Wireless-N

INHOUD VAN DE VERPAKKING
• Linksys Max-Stream AC600 micro Wi-Fi USB-adapter
• Cd-rom met installatiesoftware en documentatie
• Snelstartgids

DRAADLOZE FREQUENTIE
Twee frequentiebanden tegelijk (dualband)
2,4 GHz en 5,33 GHz
Wireless-AC-technologie voor een
krachtig netwerk.

SYSTEEMVEREISTEN
• Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
• Vrije USB 2.0- of 3.0-poort
• PC met cd of dvd-station

LED
Voeding

Meer gebruikersinformatie is ook te vinden op: www.linksys.com/
support

UITGANGSVERMOGEN (EIRP):
2,4 GHz: 18,62 dBm
5 GHz: 22,79 dBm
WERKFREQUENTIES:
2412-2472, 5150-5250 en 54705725 MHz

ANTENNEVERSTERKING:
2,4 GHz: 2,52 dBi
5150-5250 MHz: 2,38 dBi,
5470-5725 MHz: 2,44 dBi
Gewicht product: 0,006 kg
Lengte product: 1,19 cm
Breedte product: 0,43 cm
Hoogte product: 4,06 CM
Gewicht verpakking: 0,08 kg
Lengte verpakking: 5,23 cm
Breedte verpakking: 13,82 cm
Hoogte verpakking: 15,57 cm
Aantal in meerstuksverpakking: 4
Gewicht meerstuksverpakking: 0,32 kg
Diepte meerstuksverpakking: 16,79 cm
Breedte meerstuksverpakking: 16,99 cm
Hoogte meerstuksverpakking: 23,19 cm

TYPE ANTENNE:
Metalen antenne
De specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
802.11ac-prestaties zijn uitsluitend realiseerbaar bij gebruik van een 802.11ac-router of accesspoint.
Hiervoor kan een software/firmware-update nodig zijn. Deze kunt u downloaden van linksys.com/support.
*Maximale prestaties zijn afgeleid van de specificaties van de IEEE 802.11-standaard. De werkelijke prestaties kunnen variëren, met een lagere capaciteit van het draadloze
netwerk, lagere gegevensdoorvoersnelheden en een bereik en dekking die kleiner zijn. De prestaties hangen af van talrijke factoren, omstandigheden en variabelen, waaronder
de afstand tot het accesspoint, het volume van het netwerkverkeer, bouwmaterialen en constructie, het gebruikte besturingssysteem, de mix van gebruikte draadloze
producten, interferentie en andere ongunstige omstandigheden.

Artikelnummer

Beschrijving

UPC

EAN

Garantie

WUSB6100M-EU

MAX-STREAM AC600 MICRO Wi-Fi-USB-ADAPTER

745883717156

4260184666393

2 jaar beperkte garantie
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