CABLE HOME

UTOP®
UTP OPTIMIZER

INTERNET VERDUBBELAAR

Omschrijving
De UTOP® Optimizer maakt het mogelijk twee LAN
poorten aan te sluiten op een enkele Gbit CAT5/E (CAT6)
netwerkkabel waardoor twee netwerkapparaten via
dezelfde netwerkkabel gelijktijdig verbonden zijn met de
router of modem.
Mogelijke toepassingen
* 2x Internet
* 1x iPTV + 1x Internet
* 2x iPTV
* 1x SONOS, 1x iPTV

Voordelen
De UTOP® Optimizer verdubbelt de capaciteit van de Gbit CAT5/E (CAT6)
netwerkkabel. 2 Computers, 2 mediaboxen of een combinatie ervan worden
gelijktijdig met dezelfde netwerkkabel aangesloten, ieder met een eigen
maximale snelheid van100 mbps.
Een extra netwerkkabel te trekken is niet meer nodig wat veel installatietijd en
geld bespaard!
De UTP Optimizers zijn ook geschikt om over een of beide verbindingen
een spanning te voeren om het aangesloten apparaat van spanning via de
netwerkkabel (“PoE”, Power over Ethernet) te voorzien!
Eenvoudige installatie
Installeer aan beide einden van de netwerkkabel een UTOP® Optimizer.
De installatie van beide Optimizers is een kwestie van seconden door de
duidelijke poortcoderingen aan de boven- en onderkant van elke Optimizer.
Met de twee meegeleverde kabels sluit je de 1e UTOP® Optimizer op twee
LAN poorten van je modem of router aan. Je beide netwerkapparaten sluit je
op de 2e UTOP® Optimizer aan.

PC, Laptop
CAT5/E (CAT6)
netwerkkabel

Internet

Voor: 1x Ethernet

Innovatief ontwerp
Door het innovatieve ontwerp zijn de UTOP® Opimizers snel en eenvoudig
aan te sluiten. De aansluitingen die via de netwerkkabel met elkaar in
verbinding staan zijn met duidelijke letters aangegeven.
Compleet geleverd
Met de UTOP® adapters komen twee 25 cm lange zwarte Gbit netwerkkabels.
Die zijn bedoeld voor montage van de eerste UTOP® adapter aan de 2 LAN
uitgangen van het modem of de router (of Horizon mediabox).
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