
1200 Mbit/s

Powerline 1200 Kit
Internet överallt via elnätet!

Powerline 1200 Kit innehåller 2 Powerline 1200 
adaptrar och skapar på ett  extremt enkelt sätt  ett  
high-speed hem. Det använder dina befi ntliga 
elledningsnätverk för ultrahöga hasti gheter upp 
ti ll 1200 Mbit/s.

Inga nya kablar krävs!  Anslut PC, hemelektronik 
och nätverkskompati bla enheter ti ll internet 
i valfritt  rum på valfri våning i ditt  hem helt 
enkelt via dina elutt ag. Powerline 1200 
adaptrarna följer HomePlug™ AV2-standard och 
använder MIMO-funkti onalitet som förbätt rar 
dataöverföringshasti gheten avsevärt.

Du behöver bara ansluta en Powerline 1200 
adapter ti ll ditt  internetmodem via en Ethernet-
port så blir din internetuppkoppling omedelbart 
ti llgänlig i valfritt  elutt ag helt enkelt genom att  
ansluta den andra Powerline 1200 adaptern i 
valfritt  rum..

Inget elutt ag blir upptaget eft ersom Powerline 
1200 adaptern är försedd med ett  extra 
störningsfritt  elutt ag.

  Kit med 2 Powerline 1200 
adaptrar
  HomePlug™ AV2 och 
HomePlug™ AV-standarder
  Hasti ghet upp ti ll 
1200 Mbit/s
  Perfekt för IPTV, HD och 
UHD-videostreaming och 
spelande
  Fungerar med alla 
standardmodem och 
router

Prestanda Täckning & Stabilitet Säkerhet Anslutningar

  Avstånd upp ti ll 300 meter 
via elkrets
  2×2 MIMO med 
beamforming för längre 
räckvid, högre kapacitet 
och stabil anslutning
  Automati sk strömspar-
funkti on minskar förbruk-
ningen med upp ti ll 85%
  Ingen konfi gurati on! Ingen 
kunskap krävs! Plug & Play-
installati on på en minut

  128 bit AES-kryptering 
för nätverks- och 
datasäkerhet.
  Connect & Secure-
knapp för opti mal 
nätverkssäkerhet

  Integrerat extra elutt ag 
med upp ti ll 16 A
  1x Gigabit Ethernet LAN-
port för anslutning ti ll PC, 
set-top-box, Smart TV, spel 
konsol, …
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EAN KIT CPL 1200: 8717185449754
EAN Powerline 1200 KIT: 8717185449761

Hårdvara

Standard: HomePlug™ AV2, HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
MIMO: 2x2
Interface: 10/100/1000M Ethernet, Extra elutt ag 250 V AC 16 A max.
Knappar: Connect & Secure, Reset
LEDs: Ström, Powerline, Ethernet
Ström: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Säkerhet: 128 bit AES
Avstånd: upp ti ll 300 meter via elkrets
Frekvens: 2 MHz ~ 68 MHz
Mått  (WxDxH): 60 x 74 x 119 mm
Vikt i kilo kg: 0,19

Övrigt

Certi fi ering: CE
Förpackningsinnehåll: 2x Powerline 1200 Adaptrar
 2x Ethernet-kabler
 Installati onsanvisning
Systemkrav: Windows 7 eller högre, Mac OS X, Linux
Miljö: Drift temperatur: 0°C ~ +40°C
 Förvaringstemperatur: -20°C ~ +70°C
 Fukti ghet drift : 10%~90% utan kondens
 Fukti ghet förvaring: 5%~95% utan kondens

Till följd av konti nuerlig forskning och utveckling kan tekniska specifi kati oner, design, bild och utseende ändras utan förvarning. STRONG ansvarar inte på något sätt  för de logotyper, varumärken och/eller varumärken som visas häri 
som inte är registrerade av STRONG. Alla produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som ti llhör respekti ve ägare. Wi-Fi är ett  registrerat varumärke som ti llhör Wi-Fi Alliance.
Datagenomströmning, avstånd, signalområde, och täckningsområde per kvadratmeter används endast för referens och baserat på prestati on testresultat vid normal användning tänkbara förhållanden. Prestanda kan inte garanteras 
och kan variera beroende på skillnader i drift smiljöer, avstånd och placering av produkter, blandning av produkter som används, byggmaterial, trådlösa och elektriska störningar och andra ogynnsamma förhållanden.
© STRONG 2017. Alla rätti  gheter förbehållna.
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