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dLAN
200 AV USB extender
dLAN®
®

USB-printers en USB-harde schijven koppelen
en samen gebruiken – heel eenvoudig via
het stroomnetwerk
Met de dLAN® 200 AV USB extender worden nu ook USB-printers
of USB-harde schijven clever samen gebruikt, want met deze adapters
is het voor het eerst mogelijk ook eindapparaten met USB-aansluiting
via het stroomnetwerk te koppelen. De dLAN® 200 AV USB extender
is de ideale oplossing wanneer uw USB-kabel te kort is – dLAN® werkt
tot meer dan 300 meter. Ieder stopcontact in huis wordt een USBpoort. U kunt uw USB-printer, USB-harde schijf en USB-scanner heel
eenvoudig aansluiten op de Powerline adapter. Zo kunnen deze vanuit
meerdere computers samen worden gebruikt. Zo bespaart u ruimte
en geld: een printer is voldoende voor het hele gezin en de USB-harde
schijf wordt met muziek, foto‘s, films en documenten een centrale
databank voor iedereen.
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Highlights:
• Voor het eerst is het mogelijk USB-harde schijven en USB-printers
via het stroomnetwerk te verbinden en aan te sturen
• dLAN® gebruikt het stroomnetwerk als een lange USB-kabel –
tot 300 meter kabellengte
• Flexibele plaatsing van apparaten in huis. U bent niet meer
afhankelijk van de lengte van een kabel. De printer staat nu daar
waar u die hebben wil, en niet daar waar de USB-kabel ophoudt
• Muziek, foto‘s en video‘s kunt u centraal op een USB-harde schijf
opslaan en overal in huis afspelen
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• Werkt met USB-apparaten zoals (multifunctionele) printer, harde
schijf of scanner
• Maakt het „delen“ van een USB-apparaat met andere bewoners
of computers mogelijk. Geen dure aanschaf van meerdere
apparaten – optimaal „teamwork“ in het thuisnetwerk
• Eenvoudige installatie en integratie in ieder dLAN®-200AVthuisnetwerk
• Codering via een druk op de knop direct op de adapter –
voor een snelle en veilige verbinding
• Eenvoudige bewaking en configuratie van het dLAN®AVthuisnetwerk via de intuïtief te bedienen software dLAN®
Cockpit voor PC
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• 3 jaar garantie

USB 2.0

300m

AES

compatible

Software ondersteunt:
Microsoft Windows® XP 32 bit,
Vista 32/64 bit, 7 32/64 bit
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Compatibel met:
dLAN® 200 AVsmart+
dLAN® 200/500 AVplus
dLAN® 200/500 AVmini
dLAN® 200 AVeasy
dLAN® 200 AV Wireless G/N
dLAN® TV Sat PC
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Artikelnummer dLAN® 200 AV USB extender:
01558 (EU continental, NO, CH), 01562 (UK), 01560 (FR)
Artikelnummer dLAN® 200 AV USB extender Starter Kit:
01559 (EU continental, NO, CH), 01563 (UK), 01561 (FR)

