
1000 Mbit/s

Powerline 1000 Duo
Internet v kterémkoli místě domácnosti prostřednictvím jakékoli 
elektrické zásuvky!

Sada Powerline 1000 obsahující 2 adaptéry 
Powerline 1000 umožňuje velmi snadným 
způsobem využívat vysokorychlostní připojení k 
internetu v celé domácnosti. A to pomocí stávající 
elektrické sítě ve vaší domácnosti s mimořádnou 
rychlostí až 1000 Mbit/s. 

Není potřeba instalovat žádné nové kabely!  
Připojte počítače, spotřební elektroniku a síťová 
zařízení k internetu v každé místnosti a každém 
podlaží svého domu jednoduše pomocí elektrické 
zásuvky. Adaptéry Powerline 1000 splňují 
požadavky standardu HomePlug AV2™ a využívají 
funkci MIMO, která výrazně zlepšuje rychlost 
přenosu dat.

Stačí jen připojit jeden adaptér Powerline 
1000 k vašemu internetovému modemu přes 
ethernetový port a připojení k internetu bude 
okamžitě dostupné z jakékoli elektrické zásuvky, 
do které je připojen druhý adaptér Powerline 
1000 v libovolné místnosti.

Navíc nepřijdete o žádnou elektrickou zásuvku, 
protože oba adaptéry Powerline 1000 jsou 
vybaveny vlastní elektrickou zásuvkou s 
odrušovacím filtrem.

�� Sada 2 adaptérů Powerline 
1000

�� Standardy HomePlug™ 
AV2 a HomePlug™ AV

�� Rychlost až 1000 Mbit/s
�� Ideální pro IPTV, 
streamování HD a UHD 
videa a hraní

�� Kompatibilní s jakýmkoli 
standardním modemem 
nebo routerem

Výkon Pokrytí a spolehlivost Zabezpečení Připojení

�� Dosah 300 m přes 
elektrickou síť

�� Technologie 2×2 MIMO s 
přizpůsobením vyzařovacího 
diagramu zajišťující větší 
dosah, vyšší výkon a 
stabilnější připojení

�� Automatický režim úspory 
energie snižující spotřebu až 
o 80%

�� Bez nutnosti jakékoli 
konfigurace! Bez potřeby 
jakýchkoli znalostí! Instalace 
typu Plug & Play během pár 
minut

�� 128 bitové šifrování AES 
zajišťující zabezpečení sítě 
a ochranu dat

�� Tlačítko funkce Connect & 
Secure přinášející optimální 
zabezpečení sítě

�� Vlastní integrovaná 
elektrická zásuvka s 
výkonem až 16 A 

�� 1× LAN port Gigabit 
Ethernet pro připojení k 
jakémukoli počítači, set-top 
boxu, chytrému televizoru, 
herní konzoli atd.
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EAN POWERL1000DUOFR: 9120072371721

Hardware

Standardy: HomePlug™ AV2, HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
MIMO: 2×2
Rozhraní:  Ethernet 10/100/1000 Mb/s, integrovaná elektrická zásuvka 

250 V AC (stř.), max. 16 A
Tlačítka: Connect & Secure, reset
LED indikátory: Napájení, přenos dat přes elektrickou síť, Ethernet
Výkon: 100 – 240 V, 50/60 Hz
Zabezpečení: 128bitové šifrování AES
Dosah: Až 300 m přes elektrickou síť
Frekvence: 2 MHz až 68 MHz
Rozměry (ŠxHxV): 60 x 74 x 119 mm
Hmotnost v kg: 0,19

Ostatní

Certifikace: CE
Obsah balení: 2x adaptér Powerline 1000
 2x ethernetový kabel
 Průvodce rychlou instalací, záruční list
Systémové požadavky: Ethernetový (RJ45) konektor
Prostředí: Provozní teplota: -10 °C až +50 °C
 Skladovací teplota: -20 °C až +70 °C
 Provozní vlhkost: 10 % až 90 %, bez kondenzace
 Skladovací vlhkost: 5 % až 95 %, bez kondenzace

STRONG nenese žádnou odpovědnost v souvislosti se zde uvedenými logy, značkami a/nebo ochrannými známkami, které nejsou registrovány společností STRONG. Všechny názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo 
registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka sdružení Wi-Fi Alliance®.
Údaje o datové propustnosti, vzdálenosti, dosahu signálu a ploše pokrytí v m² slouží pouze pro orientaci a vycházejí z výsledků testování výkonu při běžném způsobu a podmínkách používání. Testovaný výkon není zaručen a může se 
lišit od skutečného výkonu v důsledku odlišného provozního prostředí, umístění produktů a jejich vzdálenosti, kombinace používaných produktů, materiálů budovy, bezdrátového a elektromagnetického rušení a dalších nepříznivých 
podmínek.
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