
USR5464 & USR805464
WIRELESS Ndx ROUTER 
με διακομιστή εκτυπώσεων USB

Μοιραστείτε με ασφάλεια την ευρυζωνική σύνδεση Διαδικτύου και τον εκτυπωτή 
USB που διαθέτετε, μέσω ασύρματης σύνδεσης ή σύνδεσης Ethernet, με τη 
βοήθεια του δρομολογητή USRobotics Wireless Ndx Router. Ο δρομολογητής 
SecureEZSetup™ για απλή και εύκολη εγκατάσταση και διαμόρφωση δυνατοτήτων 
ασφαλείας και ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία ασύρματου δικτύου Ndx και 
αποδίδει ταχύτητα έως 270 Mbps* και έως 5πλάσια εμβέλεια από τους τυπικούς 
δρομολογητές 802.11g. Είναι σχεδιασμένος για να παρέχει πλήρη κάλυψη οικίας/
μικρής επιχείρησης και βέλτιστης απόδοσης. Το πλήρες φάσμα δυνατοτήτων 
ασφαλείας και ο ενσωματωμένος διακομιστής εκτυπώσεων USB επιτρέπουν την 
αξιόπιστη, ευέλικτη και αποδοτική ασύρματη δικτύωση.

Τέσσερα προϊόντα σε ένα • Σημείο πρόσβασης Ndx, δρομολογητής 4 θυρών, τείχος προστασίας και 
διακομιστής εκτυπώσεων USB

Τεχνολογία Ndx  

• Απίστευτη εμβέλεια – 500% μεγαλύτερη από την εμβέλεια του κοινού 
802.11g

• Καταπληκτική ταχύτητα – Απόδοση έως και 270 Mbps
• Ισχυρή ασφάλεια – Κορυφαία στον κλάδο ασφάλεια ασύρματου δικτύου
• Φοβερή απλότητα – Εύκολη εγκατάσταση του δρομολογητή, ενός 
προσαρμογέα ασύρματου δικτύου Ndx αν χρειάζεται και ρύθμιση ασφαλείας

Ολοκληρωμένο πακέτο 
μέτρων προστασίας

• Εξελιγμένο τείχος προστασίας (Stateful Packet Inspection, άρνηση 
υπηρεσίας κ.λπ.)

• Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/802.11i
• Wi-Fi Protected Access (WPA)
• Έλεγχος ταυτότητας 802.1x
• Κρυπτογράφηση WEP 64/128 bit
• Αναγνώριση ταυτότητας διεύθυνσης MAC και απενεργοποίηση SSID

Κοινή χρήση εκτυπωτών USB
• Ο ενσωματωμένος διακομιστής εκτυπώσεων μετατρέπει τον υποστηριζόμενο 
εκτυπωτή USB σε εκτυπωτή δικτύου, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από κοινού από όλους τους χρήστες του δικτύου‡

Υποστήριξη για εικονικά 
ιδιωτικά δίκτυα

• Δημιουργία ασφαλών συνδέσεων μέσω του Διαδικτύου, για πρόσβαση σε 
πόρους εταιρικού δικτύου (διακομιστές, βάσεις δεδομένων, e-mail κ.λπ.)

• Υποστήριξη για διέλευση (pass-through) εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) 
(PPTP, IPSec και L2TP)

Πλήρης συμβατότητα • Συμβατός με τα τυπικά πρωτόκολλα 802.11b, 802.11g, MAXg και άλλες 
τεχνολογίες επιτάχυνσης ασύρματου δικτύου

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Εξελιγμένη ασύρματη συνδεσιμότητα για 
το σπίτι ή τη μικρή επιχείρηση 
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αξιόπιστη, ευέλικτη και αποδοτική ασύρματη δικτύωση.



Γενικά
• Τεχνολογία Ndx, για επιδόσεις έως και 270 Mbps 
• Συμβατότητα με 802.11b/802.11g/MAXg
• Συματότητα με το πρότυπο 802.11n Draft 1.0
• Μεταβλητή ισχύς (3 επίπεδα)
• Υποστηρίζει πρωτόκολλο Universal Plug and Play (UPnP)
• Λειτουργεία AP και υποστήριξη Γεφύρωσης/Πολλαπλής γεφύρωσης
• Υποστήριξη WMM ποιότητας υπηρεσίας (QoS)

Ασφάλεια ασύρματου δικτύου
• Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/802.11i
• Wi-Fi Protected Access, TKIP
• WPA2 - Radius
• Κρυπτογράφηση AES
• Κρυπτογράφηση Wired Equivalent Privacy (WEP) 64/128 bit
• WDS (Wireless Distribution System)
• Απενεργοποίηση εκπομπής SSID
• Φιλτράρισμα διευθύνσεων MAC

Χαρακτηριστικά ασφαλείας του τείχους προστασίας
• SPI – Stateful Packet Inspection
• Ανίχνευση επιθέσων Άρνησης υπηρεσίας
• Φίλτρο IP – Προορισμός διεύθυνσης ή θύρας και κατά πρωτόκολλο 

IP (μόνον εξερχόμενη κίνηση)
• Syslog – Αναφορά συμβάντων τείχους προστασίας
• Διέλευση VPN (Pass-through IPSec, PPTP, L2TP)
• Πρόσβαση διαμόρφωσης με κωδικό προστασίας
• Υποστήριξη DMZ και εικονικού διακομιστή

Δυνατότητες Δικτύου/Διαχείρισης
• SecureEZSetup
• DHCP, NAT, Dynamic NAT
• Υποστήριξη πελατών PPPoE και PPTP
• Δυνατότητα αναβάθμισης firmware (με ειδοποίηση αναβάθμισης)

Φυσικές προδιαγραφές
• 9 λυχνίες LED: λειτουργίας, WAN, WAN IP, LAN (4), ασύρματου 

δικτύου, εκτυπωτή
• 3 διπολικές κεραίες 2 dBi ανάστροφης πολικότητας (θηλυκό βύσμα)
• Θύρες Ethernet RJ-45, 10/100 με αυτόματη ανίχνευση/αυτόματη 

μεταγωγή (1 WAN & 4 LAN)
• Θύρα USB 1.1/2.0 (για σύνδεση εκτυπωτή USB)

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας 
• Θερμοκρασία: Συνθήκες θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 έως 50 βαθμοί 

C, Συνθήκες θερμοκρασίας εκτός λειτουργίας: -20 έως 70 βαθμοί C
• Υγρασία: Συνθήκες υγρασίας λειτουργίας:95% χωρίς συμπύκνωση 

υδρατμών, Συνθήκες υγρασίας εκτός λειτουργίας: 95% χωρίς 
συμπύκνωση υδρατμών

Ζώνη συχνοτήτων
• 2400 ~ 2462 MHz για τη Βόρεια Αμερική
• 2400 ~ 2483,5 MHz κατά ETSI

Κανάλια λειτουργίας
• 11 κανάλια για τη Βόρεια Αμερική
• 13 κανάλια κατά EMEA - ETSI

Κανονισμοί
• EMI - FCC Κατηγορία B
• Ασφάλεια - UL, CUL
• EMI & ασφάλεια - CE Κατηγορία B

Υποστηριζόμενες γλώσσες
• Συσκευασία πώλησης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, 

Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Τουρκικά
• Οδηγός εγκατάστασης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, 

Ιταλικά, Ολλανδικά, Τουρκικά 
• Εγχειρίδιο χρήσης σε CD ROM: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 

Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Τουρκικά, Αραβικά, 
Πορτογαλικά, Τσέχικα, Σουηδικά, Ουγγρικά, Πολωνικά 

Διαστάσεις /βάρος συσκευασίας
• 11,5 x 7,2 x 3,25’’ (29,21 x 18,28 x 8,25 cm)
• 0,51 kg

Διαστάσεις /βάρος προϊόντος
• 4,3 x 7,1 x 1,7’’ (10,9 x 18 x 4,3 cm)
• 0,27 kg

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
• Η διαμόρφωση HTML υποστηρίζεται από κάθε υπολογιστή που 

υποστηρίζει πρωτόκολλο TCP/IP και πρόγραμμα περιήγησης Ιστού 
HTML (προδιαγραφής 4.01 ή νεότερης)

• Η δικτύωση μέσω Ethernet απαιτεί υπολογιστές με εγκατεστημένη 
κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC)

• Ο διακομιστής εκτυπώσεων λειτουργεί με όλους τους εκτυπωτές που 
υποστηρίζουν γλώσσες περιγραφής σελίδας (π.χ. PostScript, PCL κ.λπ.)

Περιεχόμενο συσκευασίας
• USRobotics Wireless Ndx Router
• 3 περιστροφικές κεραίες 2 dBi ανάστροφης πολικότητας (θηλυκό 

βύσμα)
• Καλώδιο Ethernet
• Τροφοδοτικό
• Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
• Δίσκος CD-ROM με εγχειρίδιο χρήσης

Εγγύηση
• Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή για δύο χρόνια από την 

ημερομηνία αγοράς

* Η πραγματική απόδοση πιθανόν να διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης 
και την απόσταση μεταξύ των συσκευών του δικτύου.

‡ Συμβατό με εκτυπωτές USB που υποστηρίζουν γλώσσες περιγραφής σελίδας 
(π.χ. PostScript, PCL κ.λπ.).
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