Przełączniki LAN

Media Center / IP Set-Top Box / Multimedia

• Zgodność z UPnP AV i DLNA

• Full HD (1080P) i HDMI

• Szybki dostęp do Twoich mediów przez zdalnie sterowany interfejs TV

• Słuchaj muzyki na swoim zestawie audio

• Strumieniuj media z PC lub innego urządzenia

Power over Ethernet

• Surfowanie po sieci na ekranie TV

• Oglądaj zdjęcia, 87 lmy i prezentacje na ekranie TV

Sypialnia

Konwersja mediów

WTV-3000
• Dwuzakresowa transmisja Wi-Fi 2.4G/5G
• Wyjście HDMI obsługujące rozdzielczość
Full HD
• Obsługa strumieniowania Miracast,
ScreenShare i Airfun
• Wygodna miniaturowa obudowa pasuje do
każdego otoczeni
• Łatwo udostępniaj muzykę, zdjęcia czy
filmy z komputera, smartfona i tabletu do
telewizora

Salon

WTV-3000
HDMI

Komunikacja
szerokopasmowa

WTV-3000
MI

HD

Kabel HDMI
802.11a/b/g/n

• Natychmiastowy dostęp do filmów, muzyki,
i zdjęć z urządzeń podłączanych przez USB
• Radio internetowe (Live 365, vTuner, itp.)
• Lista kanałów TV / zdjęć / stacji radiowych
• Pobieranie przez Bit Torrent

•
•
•
•
•

• Zgodność ze standardem DVB-T
• Nagrywanie w czasie rzeczywistym
(kompresja MPEG-2)
• Jakość HDTV / zrzut ekranu w formacie
JPEG
• Harmonogram nagrań / Time-Shifting
• Funkcja EPG (gdzie dostępne) / Teletext
(gdzie dostępne)
• Podgląd wielu kanałów / automatyczne
wyszukiwanie kanałów / przenośny
odbiornik / napisy
• Zgodność z USB 2.0
• Obsługa wielu języków

Wbudowana stacja VLC - Demo IPTV
Wbudowany Flickr do udostępniania zdjęć
Transmisje TV i Time-Shift TV
Multicast IPTV i Video-on-Demand (VoD)
Funkcja EPG i DRM (dostępne na żądanie
z systemem Telco head-end)

DVB-T

Bezpieczne sieci

DTR-100D Cyfrowy odbiornik TV

Telefonia IP

ITB-3001

Monitoring IP

DMA-200

Bezprzewodowy
LAN

HDMI

DLNA

Przemysłowy
Ethernet

Rozwiązania Media Center PLANET pozwalają uzytkownikom oglądać cyfrowe filmy i zdjęcia na każdym telewizorze w domu bez konieczności ich
okablowania. Dzięki łatwej nawigacji możesz uruchomić pokaz slajdów dla rodziny, przeglądać kolekcję muzyki (obsługa okładek płyt), odsłuchiwać całe
playlisty lub wybrać jedną ze stacji radiowych/TV spośród ogromnej liczby z całego świata.

Cyfrowy dom
Peryferia sieciowe

87

Most Ethernet przez sieć energetyczną
PLANET dostarcza kilka rodzajów produktów sieci elektrycznej by sprostać różnorodnym oczekiwaniom udostępniania Interneu w domu. Uzytkownicy
mogą podłączyć IP STB lub PC do adaptera sieci elektrycznej. Produkty sieci elektrycznej PLANET zapobiegają niepotrzebnemu okablowaniu i wykorzystaniu
dodatowych przełaczników - użytkownicy mogą cieszyć się Internetem w całym domu.
• Zgodność z HomePlug AV

• Obsługa Quality of Service( QoS)

• IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 1901 i HomePlug AV

• Wbudowana technologia Green

• Szyfrowanie 128-bit AES dla ochrony danych

• Do 16 urządzeń

• Funkcja IGMP snooping

• Łatwe w użyciu

PL-701

PL-702

PL-751

• Szybkość przesyłu danych do 500 Mb/s na
dystansie do 300 m
• Wpinany bezpośrednio do gniazdka
elektrycznego
• Połącz sieć 10/100/1000 Ethernet z siecią
Powerline

• Szybkość przesyłu danych do 500 Mb/s na
dystansie do 300 m
• Wpinany bezpośrednio do gniazdka
elektrycznego

• Szybkość przesyłu danych do 500 Mb/s na
dystansie do 300 m
• Większa wygoda dzięki wbudowanemu
gniazdku
• Gniazdko z filtrem szumów AC Passthrough

Gigabit
Networking

PL-510W

PL-502P

• Szybkość przesyłu danych do 200 Mb/s na
dystansie do 300 m
• Wpinany bezpośrednio do gniazdka
elektrycznego
• Obsługa Wi-Fi Protected Setup (WPS)
• Webowy interfejs użytkownika oraz
instalator

• Zaprojektowany do zastosowań w
monitoringu domu oraz instalacjach Wi-Fi
• Adapter z mieszaczem IEEE 802.3af PoE
• Do 15 W zasilania PoE dla jednej kamery
IP lub punktu dostępowego
• Transmisja danych za pomocą istniejącej
instalacji elektrycznej
• Wpinany bezpośrednio do
gniazdka elektrycznego
• Łatwa instalacja

N
300Mbps
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