
TP-LINK TL-WPA4220KIT AV500 2-Port Wifi Powerline Adapter Starter Kit(TL-WPA4220KIT)
TP-LINK TL-WPA4220KIT AV500 2-Port Wifi Powerline Adapter Starter Kit - Bridge - HomePlug AV
(HPAV) - 802.11b/g/n - wall-pluggable

De TL-WPA4220KIT van TP-LINK brengt uw Internet verbinding naar elke ruimte in huis via het bestaande
elektrische leidingennet. De TL-WPA4220 heeft een Wi-Fi kloon toets voor superuitbreiding van het
bereik,wat betekent dat u het SSID en wachtwoord van uw router automatisch kunt kopiëren. Op deze
manier vergemakkelijkt de TL-WPA4220 het configureren van uw Wi-Fi en maakt hij naadloos roamen
binnen uw thuisnetwerk mogelijk.

Key Selling Points

Superuitbreiding van het bereik met één druk op de toets
Ideaal voor HD video streaming
Wi-Fi dekking uitbreiden naar alle ruimten
Plug and Play

Product Features

Superuitbreiding van het bereik met één druk op de toets
De TL-WPA4220 beschikt over een Wi-Fi kloon toets waarmee u het bereik flink kunt vergroten,waarbij de naam van het draadloze netwerk
(SSID) en wachtwoord van uw router met één druk op de toets worden gekopieerd. Nadat u de toets hebt ingedrukt,kunt u de powerline
adapter overal plaatsen waar u bekabelde of draadloze toegang wenst en kunt u genieten van naadloos netwerken overal in huis of kantoor.
Ideaal voor HD video streaming
Dankzij de geavanceerde HomePlug AV technologie biedt de TL-WPA4220KIT de gebruiker stabiele,snelle datatransmissie. Het is een
uitstekende complete thuisoplossing,waarop alle netwerkcompatibele apparaten kunnen worden aangesloten - van computers en game
consoles tot en met kastjes voor IPTV,printers en NAS harddisks.
Wi-Fi dekking uitbreiden naar alle ruimten
Met hoge draadloos snelheden kan elke gebruiker zijn Wi-Fi netwerk moeiteloos uitbreiden via het bestaande elektriciteitsnet in huis en een
draadloos signaal naar andere delen van het huis of kantoor uitzenden.
Plug and Play
Met de powerline adapters van TP-LINK zet u binnen enkele minuten probleemloos een powerline netwerk op - stekker erin en klaar. U kunt
de verbindtoetsen van de adapters ook gebruiken om beveiliging in te stellen of meerdere powerline adapters in uw powerline thuisnetwerk
te beheren.

Main Specifications

Productbeschrijving TP-LINK TL-WPA4220KIT AV500 2-Port Wifi Powerline Adapter Starter Kit -
bridge - 802.11b/g/n - aansluitbaar aan muur

Type apparaat Bridge

Type bijvoegsel Aansluitbaar aan muur

Protocol voor
gegevenskoppeling

Ethernet,Fast Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,HomePlug AV
(HPAV)

Gegevensoverdrachtsnelheid 500 Mbps

Conformiteitsnormen IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

Afmetingen (BxDxH) 9.4 cm x 5.4 cm x 4 cm

Systeemvereisten Apple MacOS,Linux,Microsoft Windows 2000,Microsoft Windows 2003,Microsoft
Windows Vista / XP / 7 / 8

Extended Specification

Algemeen

Type apparaat Bridge



Type bijvoegsel Aansluitbaar aan muur

Connectiviteitstechnologie Draadloos,met bekabeling

Protocol voor
gegevenskoppeling

Ethernet,Fast Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,HomePlug AV
(HPAV)

Gegevensoverdrachtsnelheid 500 Mbps

Encryptie-algoritme WPA,WPA2,WPA-PSK,128-bits AES,WPA2-PSK,WEP

Conformiteitsnormen IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,FCC,RoHS

Statuslampjes Voeding,WLAN,LAN,link/activiteit

Lijneigenschappen

Lijncoderingsindeling OFDM

Uitbreiding / Aansluiting

Interfaces LAN:2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x HomePlug AV

Stroom

Voeding Interne stroomvoorziening

Energieverbruik tijdens
gebruik 6 Watt

Diversen

Meegeleverde accessoires TP-Link AV500 Nano Powerline Adapter (TL-PA4010)

Kabels meegeleverd 1 x netwerkkabel - 2 m

Software / Systeemvereisten

Software meegeleverd Stuurprogramma's & hulpprogramma's

Benodigd besturingssysteem Apple MacOS,Linux,Microsoft Windows 2000,Microsoft Windows 2003,Microsoft
Windows Vista / XP / 7 / 8

Afmetingen &gewicht

Breedte 9.4 cm

Diepte 5.4 cm

Hoogte 4 cm

Omgevingsparameters

Min. gebruikstemperatuur 0 °C

Max. gebruikstemperatuur 40 °C

Luchtvochtigheidsgraad bij
gebruik 10 - 90% (niet condenserend)

What's in the box

TP-Link TL-WPA4220KIT AV500 2-Port Wifi Powerline Adapter Starter Kit
Netwerkkabel - 2 m
TP-Link AV500 Nano Powerline Adapter (TL-PA4010)
Software

* Tech Data is not reponsible for the errors in the documentation of products


