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อุปกรณในบานที่เชื่อมตอบนโลกไรสายที่เพิ่มขึ้นในปจจุบัน เชน แท็บเล็ต, เครื่องเลนเพลง,
เครื่องเลนเกม สมารททีวีและสมารทโฟน มีความตองการการใชงานที่มีประสิทธิภาพมากกวา
ในอดีต
ผลิตภัณฑ Linksys Home Networking จาก Cisco ชวยใหคุณสามารถควบคุมระบบเครือขาย
ภายในบานไดไมวาคุณจะอยูที่ไหน คุณก็สามารถเพิ่มและใชงานอุปกรณไดอยางอิสระ Linksys
ชวยใหคุณใชชีวิตไดงายขึ้น สัมผัสกับความบันเทิงไดทุกที่ในบานของคุณ
การติดตั้งงายดวยโปรแกรม Cisco Connect Software และ Cisco Connect Express
บนโทรศัพทมือถือ คุณก็สามารถตั้งคาการทำงานของเราทเตอรและสามารถตั้งคาใหมไดตาม
ตองการ
ใชงานงายทุกที่ ทุกเวลา และงายยิ่งขึ้นดวยโปรแกรม Cisco Connect Cloud สำหรับแชรการใช
งานอินเตอรเน็ตแกผูใชงานทานอื่น ตั้งคาการใชงานและชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตรายเครื่อง,
กำหนดลำดับความสำคัญในการใชงานและเพิ่มอุปกรณใหมเขาสูระบบไดอยางงายดาย
Cisco Connect Cloud ตอบสนองความตองการของคุณ สามารถเพิ่มอุปกรณไดหลากหลาย
และการบริการอื่นๆ รองรับการพัฒนาอุปกรณและโปรแกรมอื่นๆ ในอนาคตอีกดวย
Linksys จะทำใหคุณสนุกกับการทำทุกๆ กิจกรรมในเครือขายและชวงเวลาเดียวกัน
ใหเราเชื่อมตอกับชีวิตของคุณ
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ความบันเทิง

สำหรับทานทีช่ อบการสตรีมมิง่ หนังพรอมกันกับ
ฟงเพลงและเลนเกมออนไลนไปดวย
ความสนุกเริม่ ตนไดทบ่ี า นของคุณ

จินตนาการวาหากคุณกำลังสตรีมมิง่ หนังคุณภาพ HD ซักเรือ่ งพรอมกับตองการฟงเพลงจากวิทยุผา นทางอินเตอรเน็ต และสมาชิกในบานอีกทานตองการ
เลนเกมออนไลน จะทำอยางไรใหทกุ กิจกรรมสามารถดำเนินไปได โดยไมเปนการลดประสทิ ธิภาพการทำงานของเครือขายทีค่ ณ
ุ ใชอยู
Linksys สามารถตอบโจทยนน้ั ของคุณได
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สนุกไปกับอุปกรณ

Linksys ทำไดอยางไร?

เชื่อมตอเราทเตอรกับโมเด็ม จากภาพ
เชื่อมตอ EA4500 เขากับโมเด็ม หรืออาจจะใชอุปกรณโมเด็มเราทเตอร
ตอเขากับอินเตอรเน็ตโดยตรง อุปกรณที่ใช เชน
โมเด็มเราทเตอรจาก Linksys รุน X-Series

Internet
Connection

Linksys EA4500
Modem

App Enabled N900 Dual-Band Wireless Router
with Gigabit and USB
•

•

Linksys EA4500

•
•
•

อัตราเร็วของการสงผานขอมูลสูงถึง
450 + 450 เมกะบิต
สื่อสารขอมูลได 2 ชองความถี่พรอมกัน
(2.4GHz และ 5GHz)
สนับสนุน DLNA Media Server
มี USB พอรต
รองรับโปรแกรม Cisco Connect Cloud

Linksys WES610N

Dual-Band N Entertainment
Bridge with 4-Port Switch
•
•
•
•

•

Easily increase network

เปลี่ยนการเชื่อมตออุปกรณที่ใชสายไปเปนระบบไรสาย
เหมาะสำหรับการสตรีมมิ่งวีดีโอและเลนเกม
เชื่อมตอดวยสัญญาณไรสายแบบ N (Wireless-N)
สื่อสารขอมูลได 2 ชองความถี่พรอมกัน
(2.4GHz และ 5GHz)
รองรับ 4 พอรตแลน
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การแบงปน

อัพโหลดรูปภาพไดอยางรวดเร็วและ
แช็ทออนไลนไดเสมือนเจอตัวจริง
ใหคณ
ุ ไดใกลชดิ กันผานทางหนาจอ
คอมพิวเตอรหรือทีวี

บางครัง้ ทีค่ ณ
ุ ตองการแชรวนิ าทีสำคัญ ไมวา เหตุการณนน้ั จะเกิดขึน้ แลวหรือกำลังเกิดขึน้ คุณสามารถแชรประสบการณนน้ั ผานทางการแชรภาพถายหรือ
คุยออนไลน ใหคณ
ุ เขาถึงคนทีค่ ณ
ุ รักไดงา ยยิง่ ขึน้
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การแบงปนอื่นๆ

คุณสามารถแชรขอมูลจาก Media Storage ที่คุณมี
ผานทางเครือขายของคุณ เชน ภาพถายแสนสุขในวันหยุดหรือ
วีดีโอกิจกรรมตางๆ เปนตน

Share with these products
Internet
Connection

Linksys X3000

Advanced Wireless-N ADSL2+
Modem Router

NAS

•
•
•

Or

•

Linksys X3000

•

รวมอุปกรณทั้งโมเด็มและเราทเตอรไวในหนึ่งเดียว
เชื่อมตอดวยสัญญาณไรสายแบบ N (Wireless-N)
รองรับ 4 พอรตแลน
มี 1 WAN Port และ 1 ADSL Port
มี 1 USB พอรต สำหรับ StorageLink

HDD

Linksys EA3500

App Enabled N750 Dual-Band Wireless Router
with Gigabit and USB
•

•

•
•

ใหคุณเขาใกลกับครอบครัว เพื่อน และบุคคลสำคัญผานทางโลกออนไลน

•

อัตราเร็วของการสงผานขอมูลสูงถึง
300 + 450 เมกะบิต
สื่อสารขอมูลได 2 ชองความถี่พรอมกัน
(2.4GHz และ 5GHz)
มี 4 พอรตแลนแบบ Gigabit Ethernet
มี 1 USB พอรตสำหรับเชื่อมตอ USB External
Storage และ USB Printer
รองรับโปรแกรม Cisco Connect Cloud
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การเชื่อมตอ

เชือ่ มตออุปกรณตา งๆ เขากับเครือขายไรสายไดงา ย
ใหคณ
ุ สนุกไปกับทุกๆ กิจกรรมในเวลาเดียวกัน

อุปกรณบางชิน้ ในบาน เชน เครือ่ งเลนเกม เครือ่ งเลนบลูเรย หรือสมารททีวี ใชเชือ่ มตอเขาระบบเครือขายดวยสาย ซึง่ อุปกรณดงั กลาวอาจจะ
จัดวางอยูต า งหองกัน ซึง่ มักจะมปี ญ
 หาเรือ่ งการเชือ่ มตอทีย่ งุ ยาก อุปกรณ Entertainment Bridge จะชว ยใหการเชือ่ มตอทำไดงา ยดาย
ในทุกๆ ทีใ่ นบานผานระบบไวรเลส
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เชื่อมอุปกรณใชสายเขาสูเครือขาย

ตั้งคาการใชงานไรสายบนเราทเตอรใหเรียบรอย จากนั้นเชื่อมตอบริดจเขากับปลั๊กไฟฟา
กดปุม WPS ที่ตัวอุปกรณบริดจและเราทเตอรหรือโมเด็มเราทเตอร อุปกรณทั้งสอง
จะทำการเชื่อมตอกันอัตโนมัติ จากนั้นเชื่อมตออุปกรณเครื่องเลนตางๆเขากับบริดจ
คุณก็สามารถใชงานเพื่อความบันเทิงไดอยางงายดาย

Connect with these products
Internet
Connection

Linksys EA3500
Modem

Linksys EA3500

ADSL or Cable
or Fibre

App Enabled N750 Dual-Band Wireless Router
with Gigabit and USB
•
•
•
•

•

อัตราเร็วของการสงผานขอมูลสูงถึง
300 + 450 เมกะบิต
สื่อสารขอมูลได 2 ชองความถี่
(2.4GHz และ 5GHz)
รองรับ 4 กิกะบิตพอรต
มี 1 USB พอรตสำหรับเชื่อมตอ USB External
Storage และ USB Printer
รองรับโปรแกรม Cisco Connect Cloud

Linksys WES610N

Linksys WES610N

Dual-Band N Entertainment
Bridge with 4-Port Switch
•
•
•

Gaming Console

DVR

HD TV

•
•

เปลี่ยนการเชื่อมตออุปกรณใชสายไปเปนการเชื่อมตอ
แบบไรสาย
เหมาะสำหรับการสตรีมมิ่งวีดีโอและเลนเกม
เชื่อมตอดวยสัญญาณไรสายแบบ N (Wireless-N)
สื่อสารขอมูลได 2 ชองความถี่
(2.4GHz และ 5GHz)
รองรับ 4 พอรตแลน
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ขยายพื้นที่

เพิ่มพื้นที่การใชงานดวย

ตองการใชงานเครือขายไรสายทัว่ ทุกมุมในบานหรือไม?
คุณสามารถทำไดแลว
Linksys RE1000

Wireless-N Range Extender
•
•
•
•

เชื่อมตอไดกับทุกอุปกรณไวรเลสมาตรฐาน b/g/n
ติดตั้งงายเพียงแคกดปุม WPS
มี 1 พอรตแลน
รองรับโปรแกรม Cisco Connect Software

Linksys RE1000

สะดวกและงายตอการเพิ่มพื้นที่การใชงานเครือขายไรสาย
ในบานของคุณ

คุณอาจพบปญหาของการกระจายสัญญาณไรสายไมครอบคลุมทุกหองในบาน หรือคุณมี
อุปกรณเชือ่ มตอทีใ่ ชสายไวอกี หองและตอ งการใชอนิ เตอรเน็ต เพียงคุณเพิม่ ตัวรับและกระจายสัญญาณ
ของ Linksys จะชว ยใหคณ
ุ ใชงานและสนุกกับอินเตอรเน็ตไดทกุ ทีใ่ นบานไดตามตองการ
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ควบคุมดวย

ควบคุมการใชงาน

Cisco Connect Software ชวยใหคณ
ุ ตัง้ คาและบริหารจัดการระบบ
เครือขายของคุณอยางงายดาย
Linksys E1200

Wireless-N300 Router

อัตราเร็วของการสงผานขอมูล •
สูงถึง 300 เมกะบิต
ใชเทคโนโลยีเสาอากาศภายในหลายตัว •
(MIMO Technology)
รองรับ 4 พอรตแลน •
รองรับโปรแกรม •
Cisco Connect Software

Cisco Connect Software

งายตอการติดตั้งและตั้งคาตางๆ

ติดตั้งงายเพียง 3 ขั้นตอน •
ตั้งคาการใชงานอินเตอรเน็ตและ •
จำกัดชวงเวลาการใชงานได
แชรการใชงานใหผูใชงานอื่นๆ ได •
ตั้งคาการใชงานอื่นๆ ของอุปกรณได •

คุณสามารถติดตัง้ เราทเตอรหรือโมเด็มเราทเตอรรวมทัง้ อุปกรณอน่ื ๆ ไดอยางงายดาย
ควบคุมการใชงานไดเปนรายเครือ่ ง เพิม่ หรือแชรจำนวนผูใ ชงาน Guest Access สำหรับบานทีม่ เี ด็ก
สามารถตัง้ คาเพือ่ ควบคุมการใชงาน บล็อคเวปไซตทอ่ี าจจะเปนอันตรายและจำกัดชวงเวลาการใชงาน
อินเตอรเน็ตไดดว ยโปรแกรม Parental Controls ซึง่ สามารถตัง้ คาตางๆ ไดผา นทางคอมพิวเตอร
หรือโทรศัพทมอื ถือดวยโปรแกรม Cisco Connect Express
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Cisco Connect Cloud
Cisco Connect Cloud เปนโปรแกรมทีม่ าพรอมกับเราทเตอรของ Linksys ในรุน EA-Series ใหคณ
ุ สัง่ งานอุปกรณ
ภายในบานของคุณไดทกุ ที่ ทุกเวลา แมวา คุณจะอยูน อกบานก็ตาม
ตัง้ คาบัญชีชอ่ื การใชงานและตง้ั คาปองกันอืน่ ๆ ไดดว ย Cisco Connect Cloud
คุณจะสามารถสัง่ งานอุปกรณตา งๆ ในบานไดทกุ เวลาทีค่ ณ
ุ ตองการ
สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณในบานได หรืออาจตัง้ คา
แชรการใชงานอินเตอรเน็ตไรสายใหแกผใู ชงานทานอืน่ บล็อคการใชเวปไซต
ทีอ่ าจเปนอันตรายสำหรับลูกหลาน หรือจำกัดชวงเวลาการใชงานอินเตอรเน็ต
ในชวงเวลาทำการบานได หรือสามารถตัง้ คาความสำคัญของอุปกรณทใ่ี ชงาน
ใหทำงานไดรวดเร็วยิง่ ขึน้ ประโยชนสงู สุดเหนือจากนี้ Cisco Connect Cloud
ยังออกแบบและพฒ
ั นาใหเปน Platform สำหรับรองรับโปรแกรมใหมๆ ทัง้ ที่
พัฒนาจาก Cisco หรือจากการพัฒนาโปรแกรมของอุปกรณแบรนดอน่ื ๆ
ทีเ่ กีย่ วของ คุณจะไดรบั ประสบการณใหมทต่ี อบสนองความตองการ
และเปลีย่ นแปลงสิง่ ตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในบานของคุณ
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*

เริ่มใชงานไดในเดือนมิถุนายน 2555 เปนตนไป

การทำงานทำไดอยางไร
STEP

1

สรางเครือขายไรสายในบานของคุณ

ดวยโปรแกรม Cisco Connect Cloud จากเราทเตอรของ Linksys ทุกรุนในชื่อของ
EA-Series ซึ่งงายตอการติดตั้ง

STEP

2

สมัครใชงานและสรางบัญชีขื่อผานระบบออนไลน

โดยเขาไปที่เวปไซต CiscoConnectCloud.com เพื่อสรางบัญชีชื่อการใชงาน ในการสมัครหนึ่งครั้งคุณสามารถ
ใชไดทั้งกับแล็ปท็อป สมารโฟนหรือแท็บเล็ต เพื่อตั้งคาเครือขายสายในบานของคุณไดทุกที่ ทุกเวลา
.

ประโยชนที่ไดจาก
Cisco Conect Cloud
STEP

3

เพิ่มโปรแกรมเสริมสำหรับอุปกรณที่ใชภายในบานได

โดยเขาไปที่เวปไซต CiscoConnectCloud.com คุณจะพบกับอีกหลากหลายลูกเลนที่สามารถเลือกมาใชงาน
ใหเหมาะกับอุปกรณที่มีในบานได สั่งงานไดทุกที่ ทุกเวลา

•
•
•

•

•

เชื่อมตอกับอุปกรณตางๆ ไดงาย
มีการจัดลำดับความสำคัญในการใชงานของ
อุปกรณตางๆ
ตั้งคาการใชงาน จำกัดชวงเวลาใชงานและ
แชรการใชงานอินเตอรเน็ตได
ควบคุมการทำงานระบบเครือขายจากไดทุกที่
ทุกเวลา ผานอินเตอรเน็ต
ติดตั้งโปรแกรมเสริมอื่นไดในอนาคต
13

Linksys EA
Smart Wi-Fi
Routers
Compare
routers
and m
(EA-Series)

เลือกอุปกรณทด่ี ที ส่ี ดุ สำหรับคุณ

Linksys EA4500

Linksys EA3500

Linksys EA2700

เหมาะสำหรับ:

เหมาะสำหรับ:

เหมาะสำหรับ:

App Enabled N900 Dual-Band Wireless
Router with Gigabit and USB

สรางเครือขายไรสายที่ประสิทธิภาพสูงสุด งายตอการ
ติดตั้งและพรอมตอการใชงาน ทั้งการสตรีมมิ่งวีดีโอ
หรือเลนเกมออนไลน เพิ่มความบันเทิงภายในบาน
ของคุณ
• อัตราเร็วของการสงผานขอมูลสูงถึง
450 + 450 เมกะบิต
• สื่อสารขอมูลได 2 ชองความถี่พรอมกัน
(2.4GHz และ 5GHz)
• ติดตั้งเสาอากาศภายในแบบ 3x3
(3x3 MIMO antenna array)
ใหระยะทางเชื่อมตอกวางไกล
• ตั้งคาระบบปองกันไดทั้งแบบ WPA/WPA2
และ SPI ﬁFirewall
• มี 1 USB พอรต สำหรับเชื่อมตอ USB External
Storage และ USB Printer
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App Enabled N750 Dual-Band Wireless
Router with Gigabit and USB

สรางเครือขายไรสายที่มีประสิทธิภาพสูง ที่งายตอการ
ติดตั้งและพรอมตอการใชงานทั้งการเลนวีดีโอ เลนเพลง
หรือเลนเกมออนไลนหลายผูเลนพรอมๆ กัน
•

•

•
•

•

อัตราเร็วของการสงผานขอมูลสูงถึง
300 + 450 เมกะบิต
สื่อสารขอมูลได 2 ชองความถี่พรอมกัน
(2.4GHz และ 5GHz)
รองรับ 4 กิกะบิตพอรต
มี 1 USB พอรต สำหรับเชื่อมตอ USB External
Storage และ USB Printer
รองรับเทคโนโลยี SpeedBoost

App Enabled N600 Dual-Band Wireless
Router with Gigabit

สรางเครือขายไรสายที่มีประสิทธิภาพสูง ที่งายตอการ
ติดตั้งและพรอมตอการใชงาน สนุกไปกับความเร็วไรสาย
ที่สามารถสตรีมมิ่งหนังแบบ HD/3D แบบโฮมเธียเตอร
และเลนเกมออนไลน
• อัตราเร็วของการสงผานขอมูลสูงถึง
300 + 300 เมกะบิต
• สื่อสารขอมูลได 2 ชองความถี่พรอมกัน
(2.4GHz และ 5GHz)
• รองรับ 4 กิกะบิตพอรต

Linksys Wi-Fi Routers

(E-Series)

เลือกอุปกรณทด่ี ที ส่ี ดุ สำหรับคุณ

Linksys E2500

Linksys E1200

เหมาะสำหรับ:

เหมาะสำหรับ:

Advanced Dual-Band N600 Wireless Router

สรางเครือขายไรสายทั้งบานขนาดใหญและออฟฟศขนาด
เล็ก ที่งายตอการติดตั้งและพรอมตอการใชงาน เหมาะ
สำหรับนักทองอินเตอรเน็ต สตรีมมิ่งหนังและเพลง
พรอมกับการใชงานอื่นๆ
•
•

•

•

อัตราเร็วของการสงผานขอมูลสูงถึง
300 + 300 เมกะบิต
สื่อสารขอมูลได 2 ชองความถี่พรอมกัน
(2.4GHz และ 5GHz) แบบเลือก
อยางใดอยางหนึ่ง ใหการทำงานเร็วขึ้น ลดการ
รบกวนระหวางการสงผานขอมูล
เพิ่มการสงสัญญาณไดดีขึ้นดวยติดตั้งเสาอากาศ
ภายใน (MIMO antenna array)
เชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงผานสายแลน

Wireless-N300 Router

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับบานขนาดเล็กและหองเรียน
ที่งายตอการติดตั้งและพรอมตอการใชงาน เหมาะสำหรับ
ทองอินเตอรเน็ต รับ-สงอีเมล การสั่งงานปริ้น
และอุปกรณอื่นๆ
•
•
•
•

อัตราเร็วของการสงผานขอมูลสูงถึง 300 เมกะบิต
เพิ่มการสงสัญญาณไดดีขึ้นดวยเทคโนโลยีการติดตั้งเสาอากาศภายใน
(MIMO antenna Technology)
เชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงผานสายแลน 4 พอรต
รองรับโปรแกรมแชรการใชงานและการควบคุมการใชงานอินเตอรเน็ต
(Guess Access & Parental Controls)
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Linksys Wi-Fi Modem Routers

(X-Series)

เลือกอุปกรณทด่ี ที ส่ี ดุ สำหรับคุณ

Cisco Linksys เสนอโมเด็มเราทเตอรในรุน
X-Series ที่รวมเอาอุปกรณเราทเตอร
และโมเด็มเราทเตอรไวในอุปกรณเพียง
ตัวเดียว เปนทางเลือกใหมที่งายสำหรับ
ผูใชงาน ยืดหยุนและลดปญหาการใชงาน
กรณีที่มีการเปลี่ยนพื้นที่การใชงานหรือ
เปลี่ยนผูใหบริการอินเตอรเน็ต
(เคเบิล หรือ ADSL)

Linksys X3000

Linksys X2000

เหมาะสำหรับ:

เหมาะสำหรับ:

Advanced Wireless-N ADSL 2+ Modem Router

สรางเครือขายไรสายความเร็วสูง ใชไดกับบริการ
แบบเคเบิลอินเตอรเน็ตและ ADSL และมี USB พอรต
สำหรับเชื่อมตอ USB External Storage
•
•
•
•
•
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รวมอุปกรณทั้งโมเด็มและเราทเตอรไวในหนึ่งเดียว
เชื่อมตอดวยสัญญาณไรสายแบบ N (Wireless-N)
รองรับ 4 พอรตแลน
ประกอบดวย 1 WAN Port และ 1 ADSL Port
มี 1 USB พอรต สำหรับ StorageLink

Wireless-N ADSL 2+ Modem Router

สรางเครือขายไรสายความเร็วสูงใชไดกับบริการแบบ
เคเบิลอินเตอรเน็ตและ ADSL

•
•
•
•

รวมอุปกรณทั้งโมเด็มและเราทเตอรไวในหนึ่งเดียว
เชื่อมตอดวยสัญญาณไรสายแบบ N (Wireless-N)
รองรับ 3 พอรตแลน
ประกอบดวย 1 WAN Port และ 1 ADSL Port
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ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ Routers และ Modem Routers
Linksys EA4500

Linksys EA3500

Linksys EA2700

EA Smart Wi-Fi Routers

ADSL or Cable or Fibre
High Speed
Optimal Range
Advanced Security
Wireless-N
Broad Compatibility
IPv6 Enabled
Cisco Connect Software
Cisco Connect Express App
Simultaneous Dual-Band
Quality of Service (QOS)
Gigabit Ports
Cisco Connect Cloud

(Available on or around June 2012)

SpeedBoost
USB Storage Ports
Home Theater Ready
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Cable or Fibre

Cable or Fibre

Cable or Fibre

450 + 450 Mbps

300 + 450 Mbps

300 + 300 Mbps

routers
Linksys E2500

Linksys E1200
E Series Routers

Linksys X3000

Linksys X2000

X Series Modem Routers

Cable or Fibre

Cable or Fibre

ADSL or Cable or Fibre

ADSL or Cable or Fibre

300 + 300 Mbps

300 Mbps

300 Mbps

300 Mbps
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อุปกรณเสริมอื่นๆ

เพือ่ เพิม่ ประสทิ ธิภาพในการใชงานและพน้ื ทีก่ ารใชงานอินเตอรเน็ตทีม่ ากขึน้
Entertainment Bridge

Linksys WES610N

Dual-Band N Entertainment Bridge with
4-Port Switch
•

•

•
•
•
•

เพิ่มพื้นที่การสงสัญญาณดวยการติดตั้งเสาอากาศ
ภายในหลายตัว (Multiple antennas)
ชองการเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นแบบแลนความเร็วสูง
(10/100 เมกะบิต)
อัตราเร็วของการสงผานขอมูลสูงถึง 300 เมกะบิต
เหมาะสำหรับการสตรีมมิ่งวีดีโอและเลนเกม
เปลี่ยนการเชื่อมตออุปกรณจากใชสายไปเปนการเชื่อม
ตอแบบไรสาย
งายตอการเชื่อมตอระหวางอุปกรณเพียงปุม (WPS)
เดียว
สื่อสารขอมูลได 2 ชองความถี่
(2.4GHz และ 5GHz)
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Range Extender

Linksys RE1000

Wireless-N Range Extender

•
•

•
•

•

ขยายพื้นที่การใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายให
สามารถใชงานทุกที่ในบาน
ติดตั้งงายโดยตอตรงเขากับปลั๊กไฟฟาบนผนังหรือ
ตอดวยสายไฟฟาความยาวสูงสุด 1.5 เมตร
งายตอการเชื่อมตอระหวางอุปกรณเพียงปุมเดียว
(WPS)
เชื่อมตอไดกับทุกอุปกรณไวรเลสแลนมาตรฐาน
b/g/n
มี 1 พอรตแลน ใชตอกับอุปกรณที่ตองเชื่อม
ดวยสาย

Adapters

Linksys
AE1200

Wireless-N
USB Adapter

•
•
•
•
•

Linksys
AE2500

Dual-Band
Wireless-N
USB Adapter

Linksys
AE3000

Dual-Band
Wireless-N
USB Adapter
with 3 x 3
Antenna

ใชเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขาสูอินเตอรเน็ตไรสาย
ชวยลดความแออัดของขอมูลในชองสัญญาณของ
อินเตอรเน็ตในบาน
สตรีมมิ่งวีดีโอและเลนเกมออนไลน
อัตราเร็วของการสงผานขอมูลสูงถึง 450 เมกะบิต
พื้นที่การใชงานเครือขายไรสายกวางไกลดวยการติดตั้ง
เสาอากาศหลายตน

เชือ่ มตออุปกรณใชงานในออฟฟศและ
ความบันเทิงในบานของคุณ
Switches

Linksys SE1500

สวิตชแบบ 5 พอรตแลน
•
•

•
•
•

ประกอบดวย 5 พอรตแลน
มีระบบ Quality of Service (QoS) ชวยใน
การจัดลำดับความสำคัญในการสงผานขอมูล
ตรวจสอบความเร็วของอุปกรณที่เชื่อมตออัตโนมัติ
งายตอการใชงานเพียงเสียบปลั๊กโดยไมตองตั้งคาใดๆ
เพิ่มเติม
ประหยัดพลังงาน

Linksys SE2500

สวิตชแบบ 5 กิกะบิตพอรต
•
•

•
•
•

ประกอบดวย 5 กิกะบิตพอรต
มีระบบ Quality of Service (QoS) ชวยในการ
จัดลำดับความสำคัญในการสงผานขอมูล
ตรวจสอบความเร็วของอุปกรณที่เชื่อมตออัตโนมัติ
งายตอการใชงานเพียงเสียบปลั๊กโดยไมตองตั้งคาใดๆ
เพิ่มเติม
ประหยัดพลังงาน

Linksys SE2800

สวิตชแบบ 8 กิกะบิตพอรต
•
•

•
•
•

ประกอบดวย 8 กิกะบิตพอรต
มีระบบ Quality of Service (QoS) ชวยในการจัด
ลำดับความสำคัญในการสงผานขอมูล
ตรวจสอบความเร็วของอุปกรณที่เชื่อมตออัตโนมัติ
งายตอการใชงานเพียงเสียบปลั๊กโดยไมตองตั้งคาใดๆ
เพิ่มเติม
ประหยัดพลังงาน
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home.cisco.com
1. Remote management feature will be enabled with Cisco Connect Cloud when made available. Requires an active Internet connection to your Linksys device. Access depends on strength of Internet connection in your location.
2. Only available with EA-Series routers
devices, age of home wiring, wireline range and coverage as determined by wiring route or path between devices and other adverse conditions. Power outlets and electrical wiring must all be part of the same electrical system.
other adverse conditions. Some products may not be available in your country. Please check with your local retailer for product availability.
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