
Wi-Fi USB Dongle WF40

Nowe życie z Wi-Fi dla twojego telefonu IP

Wi-Fi USB Dongle WF40 jest urządzeniem o małej mocy i niewielkich rozmiarach, które można

zainstalować w biurach w celu bezproblemowego podłączenia telefonów IP do dostępnych 

sieci bezprzewodowych. To dynamiczne urządzenie USB typu plug-and-play jest idealnym 

biurowym rozwiązaniem sieciowym dla firm - zwłaszcza mniejszych organizacji, które 

poszukują niedrogiej, wygodnej i niezawodnej szybkiej łączności bezprzewodowej.

Dzięki dużej szybkości transmisji 150 Mb/s rozwiązanie to jest w stanie szybko i niezawodnie

nawiązać łączność Wi-Fi, dzięki czemu użytkownicy mogą optymalnie komunikować się, 

współpracować, uzyskiwać dostęp do odpowiednich dokumentów i zasobów i nie tylko. Karta

USB USB Dongle WF40 jest bezpieczna, niezawodna i łatwa do wdrożenia, co gwarantuje 

elastyczną i optymalną obsługę. Co więcej, urządzenie Wi-Fi USB Dongle WF40 jest zgodne

ze standardami IEEE802.11n i IEEE802.11b/g, co zapewnia maksymalną niezawodność i 

przepustowość.

Najważniejsze cechy i korzyści

Wspiera Yealink SIP-T27G/T29G/T46G/T48G/T41S/T42S/T46S/T48S/T52S/T54S/T53

- Dla T48G: aktualizacja do wersji 35.80.0.95 lub wyższej

- Dla T29G/T46G/T46S/T48S: aktualizacja do wersji 81 lub wyższej

- Dla T27G/T41S/T42S: aktualizacja do wersji x.81.0.110 lub 
wyższej

> Niezawodne połączenie

> Łatwość użytkowania

> Plug and Play

> Wysoka prędkość transmisji

> Niższe zużycie energii

Specyfikacje

> Standard sieciowy: IEEE802.11b/g/n

> Transmisja Rate：150 Mbps

> Zakres częstotliwości: 2.4GHz

> Bezpieczeństwo：

64/128/152-bit WEP Encryption, WPA-PSK，WPA2-PSK

> Interfejs: USB2.0

> L*W*H: 26.9mm*18mm*8mm

> Temperatura pracy: 0°C ~ +40°C ( 32°F ~ 104°F)

> Temperatura przechowywania: -40°C ~+85°C (-40°F ~ 
185°F)

Certyfikaty

IC: 10741A-WIFI40

Dowiedz się więcej

Cechy pakietu

> Qty/CTN: 40 PCS

> N.W/CTN: 1.70 kg

> G.W/CTN: 2.20 kg

> Wymiary kartonu: 305mm*260mm*272mm

> Wymiary opakowania: 119mm*113mm*26mm

Aby dowiedzieć się, jak rozwiązania Yealink mogą pomóc Twojej organizacji, odwiedź nas na www.yealink.com lub wyślij maila na sales@yealink.com.



O Yealink

Yealink jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań w zakresie komunikacji i współpracy dla przedsiębiorstw, oferującym usługi

wideokonferencji dla przedsiębiorstw na całym świecie. Skupiając się na badaniach i rozwoju, Yealink kładzie również nacisk na

innowacyjność  i  kreatywność.  Dzięki  wyjątkowym  patentom  technicznym  w  zakresie  technologii  przetwarzania  chmury

obliczeniowej, audio, wideo i obrazu, Yealink zbudował panoramiczne rozwiązanie do współpracy w zakresie wideokonferencji

audio i wideo, łącząc swoje usługi w chmurze z szeregiem produktów końcowych. Jako jeden z najlepszych dostawców w ponad

140 krajach i regionach, w tym w USA, Wielkiej Brytanii i Australii, Yealink plasuje się na pierwszym miejscu pod względem udziału

w światowym rynku przesyłek telefonicznych SIP.
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Wsparcie techniczne

Odwiedź Yealink WIKI (http://support.yealink.com/), aby pobrać oprogramowanie sprzętowe, dokumenty produktowe, FAQ i inne.

Dla lepszej obsługi, szczerze zalecamy korzystanie z systemu Yealink Ticketing (https://ticket.yealink.com) w celu przedstawienia

wszystkich swoich problemów technicznych.
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