
Wi-Fi USB Klucz Bezpieczeństwa WF50

Dwuzakresowy klucz bezpieczeństwa Wi-Fi USB

Yealink WF50 to następna generacja klucza USB Wi-Fi, który umożliwia użytkownikom wybór

połączenia z siecią Wi-Fi 2,4 GHz (150 Mbps) lub 5 GHz (do 433 Mbps). Dzięki temu, że 

połączenia bezprzewodowe są przesyłane w paśmie 5GHz, użytkownicy nie muszą już 

martwić się o zakłócenia z pobliskich urządzeń bezprzewodowych, które mogą zakłócać ich 

sygnał bezprzewodowy, gwarantując wysokiej jakości połączenia idealne do nawiązywania 

połączeń i strumieniowego przesyłania wideo HD.

To dynamiczne urządzenie USB typu plug-and-play jest wyposażone w szyfrowanie WPA/WPA2, 

dzięki czemu sieć jest aktywnie chroniona przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Ponadto, WF50 

posiada możliwość łatwego, szybkiego i niezawodnego ustanowienia łączności Wi-Fi, dzięki czemu 

użytkownicy mogą optymalnie komunikować się, współpracować i nie tylko.

Yealink WF50 jest zgodny ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n/ac, zapewniając 

maksymalną niezawodność i przepustowość.

Najważniejsze cechy i korzyści

> Kompatybilny z telefonem Yealink 

SIP-T27G/T41S/T42S/T46S/T48S/ T52S/T54S/T53 IP (wersja 84)

> Dwupasmowa łączność

> Wysoka prędkość transmisji

> Wolny od zakłóceń

> Niezawodne połączenie

> Łatwy w użyciu

> Plug and Play

Specyfikacja

> Standard sieciowy: IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.11 b/g/n

> Prędkość transmisji::

- 5GHz:

11ac: Do 433Mbps(dynamiczne)
11n: Do 150Mbps(dynamiczne)
11a: Do 54Mbps(dynamiczne)

- 2.4GHz:

11n: Do 150Mbps(dynamiczne)
11g: Do 54Mbps(dynamiczne)
11b: Do 11Mbps(dynamiczne)

> Zakres częstotliwości: 2.4GHz/5GHz

> Obsługa systemów operacyjnych: Linux, Android

> Typ anteny: Zintegrowana

> Ochrona: WEP, WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA2-Enterprise

> Interfejs: USB 2.0

> Napięcie robocze: 5,0 V DC ±5%.

> Wymiary (L*W*H): 52mm*27mm*8mm

> Waga: 28 g

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

> Temperatura przechowywania: -30°C ~+70°C (-22°F ~
158°F)

> Wilgotność robocza: 10% do 90% (bez kondensacji)

Cechy pakietu

> Zawartość opakowania:

- WF50

- Podręcznik użytkownika

> Qty/CTN: 80 PCS

> N.W/CTN: 1.70 kg

> G.W/CTN: 2.20 kg

> Rozmiar pudełka: 136mm*70mm*40mm

> Wielkość kartonu: 443mm*305mm*285mm

Compliance

IC: 10741A-WF50
Dowiedz się więcej by dowiedzieć się, jak rozwiązania Yealink mogą pomóc Twojej organizacji, odwiedź nas na www.yealink.com lub wyślij maila na

adres sales@yealink.com.
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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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Pomoc techniczna

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

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

celu zgłoszenia wszystkich problemów technicznych.
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