
Model USR805410

Wireless Turbo 

PC Card

H›zland›rma Teknolojisi içerir. Daha yüksek flebeke
kapasitesi ve en yüksek veri ç›k›fl› elde etmek için-
tek bir kanal üzerinde 100 Mbps* h›z›na eflit per-
formans seviyelerinde veri al›fl verifli yap›n.

Sat›n ald›¤›n›z h›z› – daha yüksek 802,11g uyum-
luluk kullanarak cihazlar›n›z›n her birinin mümkün
olan en yüksek h›zda ba¤lanmas›n› sa¤lay›n!

Standart kablosuz flebekelere göre 10 kata kadar
daha fazla güvenli ! Geliflmifl özellikler sayesinde
verileriniz güvende:
• Dahili 256-bit Wired Equivalent Privacy

(Kabloluya Denk Gizlilik) (WEP) flifreleme
• WPA (Wi-Fi Protected Access) (Wi-Fi 

Korumal› Eriflim) gizli bilgilerinizi ve önemli 
verilerinizi hackerlara karfl› korur†

• 802,1x flebeke kimlik denetimi deste¤i

Dizüstü bilgisayar›n›z›n bataryas›ndan en yüksek
verimi al›n ve daha uzun süre online kal›n

Geleneksel 54 Mbps kablosuz ürünlere göre,
kablosuz flebekede %30 daha fazla genifllik ve
daha iyi bir kapsama alan›*. 

Dahili Yer Araflt›rma özelli¤i en yak›n eriflim nokta-
lar›n›n kolayca bulunmas›n› ve kablosuz flebeke
konfigürasyonunun basit bir biçimde yap›lmas›n›
sa¤lar.

Benzersiz 100 Mbps
H›zland›rma
Teknolojisi 

Daha fazla, 802,11g/b
kablosuz uyumluluk 

Mükemmel güvenlik

Düflük güç tüketimi

Daha fazla kapsama

fiebeke yönetimi

Özellikleri ve Avantajlar›
Daha h›zl›, daha uyumlu, daha güvenli
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Top lam kab losuz  çözüm
U.S. Robotics 802,11g Kablosuz flebeke ba¤lant› 
ürünleri toplam bir çözüm sunar. Montaj› kolay 
portföyümüz, size özgü flebeke ba¤lant› ihtiyaçlar›n›
kesinlikle karfl›layacakt›r.

* 100 Mbps performansa eflit veri aktar›m h›z› kapasitesine sahiptir. Gerçek performans iflletim ortam›na ve flebeke içinde birbirine ba¤l› bilgisyarlar
aras›ndaki uzakl›¤a ba¤l› olarak de¤iflebilir.

† Wi-Fi Protected Access (WPA) (Wi-Fi Korumal› Eriflim), onayland›ktan sonra desteklenecektir.

‡ ‹nternet paylafl›m› için bir router gerekir Baz› ‹nternet Servis Sa¤lay›c›lar (ISP) ek flartlar öne sürebilir, ‹nternet paylafl›m›na izin vermeyebilir ve/veya ek
hizmet bedeli isteyebilir.
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markalar›d›r. Ready. Set. Connect. U.S. Robotics Corporation'›n ticari markas›d›r. Di¤er ürün adlar› sadece bilgi amac›yla verilmifl olup, ilgili flirketlerin
tescilli markalar›d›r. Ürün spesifikasyonlar› üzerinde, önceden bildirimde bulunmaks›z›n de¤ifliklik yap›labilir.

Kablosuz Turbo Eriflim Noktas› ve Router – 
Model USR808054
• Birden fazla bilgisayar aras›nda yüksek

h›zl› ‹nternet eriflim paylafl›m› için ideal
çözüm‡

• Dahili MAC adres do¤rulama içerir

Kablosuz Çok ‹fllevli Turbo Eriflim Noktas› –
Model USR805450
• Kablolu ve kablosuz flebekeler aras›nda

köprü kurmak için ideal çözüm
• Çözümün kifliye özgü hale getirilmesi için

birden fazla iflletim moduna sahiptir

Kablosuz Turbo PCI Adaptörü – 
Model USR805416
• Masaüstü bilgisayarlar için ideal çözüm
• Sökülebilir anten, performans› art›rmak

üzere kolayca terfi ettirilebilir

Kablosuz Turbo PC Kart› – 
Model USR805410
• Dizüstü bilgisayarlar için ideal çözüm
• Düflük güç tüketimi

Standartlar ve Spesifikasyonlar
Güvenlik Özellikleri
• 64/128/256-bit Wired Equivalent Privacy (WEP)

(Kabloluya Denk Gizlilik) flifreleme
• Yay›n SSID devre d›fl› b›rakma
• 802,1x flebeke kimlik do¤rulama deste¤i
• Wi-Fi Protected Access (WPA) (Wi-Fi Korumal›

Eriflim)†

Modülasyon Tipleri
• BPSK, QPSK, CCK, PBCC ve OFDM

Radyo
• IEEE 802,11g 54 Mbps kablosuz standart

RF Ç›k›fl Gücü ile uyumlu
• +16 ila 18 dBm

Frekans Band›
• Avrupa için 2400 ~ 2472 MHz

‹flletim Kanallar›
• Avrupa için 13 kanal

Radyo Teknolojisi
• Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

(Do¤rudan S›ral› Yay›lma Spektrumu)

Veri H›zlar›
• Otomatik geri düflmeli 1, 2, 5.5, 6, 11, 12, 22,

24, 36, 48, 54 Mbps*

Minimum Sistem Gereksinimleri
• Pentium veya dengi ifllemcili PC, 100 MHz veya

daha h›zl›
• 64 MB RAM (veya iflletim sisteminiz taraf›ndan

önerilen flekilde daha yüksek)
• Yard›mc› program ve sürücü kurulumu için

500K bofl sabit disk alan›
• Bofl PC Kart› CardBus II Tipi yuva 
• Windows 98SE/Me/2000/XP iflletim sistemi 
• CD-ROM sürücü 

Genel Kablosuz fiebeke Ba¤lant› Gereksinimleri
• Web paylafl›m› için ‹nternet eriflimi - aktif  ‹nter-

net ba¤lant›s› ve ‹nternet Servis Sa¤lay›c› (ISP)
hesab›‡

• 100 Mbps kablosuz flebeke ba¤lant›s› için –
100 Mbps 802,11g kablosuz adaptörlü 
bilgisayar

Zorunlu/Kurumsal Onaylar
• FCC onayl› (Bölüm 15 S›n›f B)
• IC onayl› (RSS-210)
• UL/CUL listesinde
• CE !O

Çevresel Spesifikasyonlar 
• S›cakl›k Aral›¤›

– Çal›flma: 32˚ - + 131˚ F (0˚ - +55˚ C) 
(RF ç›k›fl gücü ve hassasiyeti hariç)

– Saklama: -4˚ - + 158˚ F (-20˚ - +70˚ C)
• Nem

– Saklama: %5 ila %95 Yo¤unlaflmas›z

Ambalaj ‹çeri¤i
• U.S. Robotics Kablosuz Turbo PC Kart›
• H›zl› Kurulum K›lavuzu 
• Kurulum CD-ROM'u

Ambalaj Boyutlar›/A¤›rl›¤› 
• Boyutlar

– Uzunluk 9,87 in. (25,07 cm)
– Genifllik 2,06 in. (5,23 cm) 
– Yükseklik 6,31 in. (16,03 cm)

• A¤›rl›k
– 0.6 lb (0,27 kg)

Ürün Boyutlar›/A¤›rl›¤›  
• Boyutlar

– Uzunluk 4,49 in. (11,4 cm)
– Genifllik 2,09 in. (5,32 cm) 
– Yükseklik 0.2 in. (0.5 cm)

• A¤›rl›k
– 0.2 lb (0,09 kg)

Garanti
• Sat›n alma tarihinden itibaren iki y›ll›k s›n›rl›

üretici garantisi
Ayr›nt›l› bilgi için bkz. www.usr.com

Model Numaras›
• USR805410 - Kablosuz Turbo PC Kart›


