
433 Mbit/s

Adaptor USB Wi-Fi EA 600
Dostosuj łączność Wi-Fi Twojego komputera do standardu 
802.11ac w paśmie 5 GHz!

Podaruj swojemu komputerowi 
drugie życie!
Dwuzakresowy Adaptor USB Wi-Fi EA 600 fi rmy STRONG 
to najłatwiejszy sposób aby Twój komputer (po instalacji ste-
rownika), łączył się bezprzewodowo z szybkością 433 Mbit/s 
w paśmie 5 GHz.
Czy Twój laptop jest za wolny w sieci bezprzewodowej w pa-
śmie 2,4 GHz, a komputer stacjonarny pozbawiony łączności 
Wi-Fi? Nie wymieniaj komputera, potrzebujesz teraz tylko jed-
nego dostępnego portu USB aby rozwiązać te ograniczenia.
Włóż adaptor USB Wi-Fi EA600 do dowolnego portu USB. 
Zainstaluj sterownik w czasie poniżej minuty, aby móc się cie-
szyć łącznością bezprzewodową 802.11ac z szybkością do 
433 Mbit/s w paśmie 5 GHz.
Nastawna antena zewnętrzna w połączeniu z anteną wbudo-
waną skokowo poprawi efektywność komunikacji bezprzewo-
dowej Wi-Fi w obydwu zakresach 2,4 GHz i 5 GHz.
Wykonanie adaptora EA600 w formacie “mini” pozwala na 
jego zastosowanie ze wszystkimi typami komputerów stacjo-
narnych i przenośnych.

   Standard Wi-Fi 802.11ac
   Maksymalna szybkość 

433 Mbit/s
   Praca dwuzakresowa
   150 Mbit/s @ 2,4GHz or 

433 Mbit/s @ 5 GHz
   Kompatybilny ze standarda-

mi 802.11ac/n/b/g/a
   Działa poprawnie z każdym 

komputerem wyposażonym 
w port USB
   Kompatybilny z rodziną 

systemów operacyjnych 
Windows

Charakterystyka Wi-Fi Zasięg & Niezawodność Bezpieczeństwo Połączenia

   Natychmiast usprawnia 
łączność komputera Wi-Fi w 
paśmie 5 GHz
   Zewnętrzna antena dla 

większego i stablinego zasię-
gu sieci Wi-Fi
   Wykorzystuje funkcję for-

mowania wiązki sygnału 
dla powiększenia zasięgu i 
stabilności Wi-Fi
   Sterownik USB dla łatwej i 

szybkiej instalacji

   Szyfrowanie WPA/WPA2 
dla najwyższego poziomu 
ochrony sieci Wi-Fi

   USB 2.0
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ADAPTEREA600 EAN: 9120072370052

Wi-Fi

Częstotliwości:  2.4 GHz i 5 GHz
Standardy:  IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz
   IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz
Szybkość w zakresach:  5 GHz: maksymalnie 433 Mbit/s
  2.4 GHz: maksymalnie 150 Mbit/s
Zabezpieczenia:  Zgodny z 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Antena:  Zewnętrzna, nastawna, wielokierunkowa o 3 dBi
Obsługiwane kanały:  5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112
  2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Sprzęt

USB  2.0
LEDs  1x Połączenie/Transmisja

Pozostałe

Certyfi kat:  CE
Zawartość fabrycznego opakowania:  Adaptor USB Wi-Fi EA 600, instrukcja instalacji, karta gwarancyjna
Wymagania systemowe:  Port USB, Windows 7, 8, 8.1, 10

Środowisko pracy

Zakres temperatur pracy:  0° C ~ +40° C
Zakres temperatur przechowywania  -40° C ~ +70° C
Zakres wilgotności pracy  10%~90% bez kondensacji
Zakres wilgotności przechowywania  5%~90% bez kondensacji
Wymiary (szer x głęb x wys)  15 x 115 x 8 mm
Waga  7.7 g

W wyniku ciągłych badań i udoskonaleń - specyfi kacje techniczne, wykonanie oraz wygląd produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. STRONG nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności w odniesieniu do logo, marek lub 
znaków towarowych wyświetlanych w niniejszym dokumencie, które nie są zarejestrowane przez STRONG. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 
Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym fi rmy Wi-Fi Alliance®.
Przepustowość danych, odległości, zakres sygnału oraz obszar pokrycia na m² są używane tylko w celach informacyjnych i są oparte na wynikach testów wydajności w normalnych warunkach użytkowania. Rzeczywiste parametry 
nie są gwarantowane i mogą się różnić ze względu na różnice w otoczeniu roboczym, odległościach, rozmieszczeniu produktów, zastosowanych materiałach budowlanych, zjawiskach interferencji sygnałów elektrycznych, 
bezprzewodowych oraz innych czynników w tym miejscu nie wymienionych.
© STRONG 2017. All rights reserved.
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