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 Tổng quan 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Receive Wireless Internet Access from any Power Outlet in Your Home  

Hỗ trợ truy cập không dây tới mạng gia ñình một cách dễ dàng 

Có thể biến ñổi bất kỳ ổ cắm ñiện nào trở thành ñiểm kết nối mạng – 
bạn chỉ cần cắm thiết bị vào ổ cắm là xong. 

Có thể mở rộng mạng tới bất kỳ phòng nào trong ngôi nhà của bạn¹  

Không cần phần mềm ñi kèm chỉ cần cắm là chạy!  

Tương thích với các router/modem router có dây/không dây  

Tính năng 

Sử dụng khe cắm ñiện chuẩn và dây ñiện có sẵn  

Không cần lắp ñặt thêm cáp Ethernet  

Tương thích với các thiết bị không dây chuẩn 802.11b and 802.11g  

Vỏ ngoài ñược mạ bạch kim. 

Giao diện dựa trên nền Web dễ dàng sử dụng cho việc thiết lập và thay ñổi các chế ñộ bảo 
mật 

Hỗ trợ Windows® Vista™  

Mở rộng mạng cho toàn bộ ngôi nhà của bạn¹  

 

Truy cập không dây dễ dàng  

NETGEAR’s Powerline Wireless Range Extender Kit cung cấp mọi thứ bạn cần ñể mở rộng khả 
năng truy cập tới mạng gia ñình và tới Internet. Việc cài ñặt thật dễ dàng. Bạn chỉ cần kết 
nối  Powerline Network Bridge (XE102) tới bất kỳ router không dây băng thông rộng nào và 
cắm nó vào ổ ñiện là xong. Sau ñó cắm Wireless Range Extender (WGX102)  tới bất kỳ ổ 

Hỗ trợ truy cập không dây tới 
mạng gia ñình một cách dễ dàng. 

Có thể tận dùng bất kỳ ổ cắm ñiện 
nào ñể làm ñiểm kết nối mạng – 
bạn chỉ cần cắm thiết bị vào ổ cắm 
là xong. 

Có thể mở rộng mạng tới bất kỳ 
phòng nào trong ngôi nhà của bạn. 



cắm nào trong phòng là bạn ñã sẵn sàng ñể kết nối tới PC, laptop hoăc gaming console 
thông qua wireless adapter.  

¹ WGXB102 tương thích với NETGEAR’s XE104, XE103, XEPS103 hay XE102 . WGXB102 
không tương thích hay không kết hợp ñược với  NETGEAR’s HDX101, tuy nhiên chúng vẫn có 
thể hoạt ñộng riêng rẽ trong cùng một mạng 

 Thông số kỹ thuật 

 

Physical Specifications  

� Dimensions: (H x W x D): 75 x 220 x 166 mm (3 x 8.6 x 6.5 in.)  
� Weight: 2.0 lbs.  

Wireless Speeds  

� 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps (auto rate capable), compatible with 
802.11g or 802.11 b  

Standards Capability  

� Microsoft® Windows® XP, 2000, ME, and 98SE  
� 802.11g wireless standard  

Security  

� VPN (IP-Sec and PPTP) passthrough  
� WPA (Wireless Protected Access) and 64/128 WEP encryption for maximum security  
� Wireless SSID broadcast on/off  

Electromagnetic Compliance  

� FCC Part 15 Class B, CE  

Warranty  

� Bảo hành theo quy ñịnh của nhà sản xuất 

Package Contents  

� Wireless Range Extender (WGX102)  
� Powerline Network Bridge (XE102)  
� Ethernet Cable  
� 2 Setup CDs  
� Installation Guide  
� Warranty/Support Information Card  

 

 Yêu cầu hệ thống 

 

 
� Dòng  PC Pentium®  
� Hệ ñiều hành: Microsoft® Windows® Vista,™ XP, 2000, ME, 98SE, hoặc Mac OS  
� Router có dây hoặc router không dây 

 

 Sản phẩm liên quan 

 

 

ProSafe™ 12 Port Gigabit Managed Switch - GSM7212  

� 12 cổng 10/100/1000 Mbps  
� 12 cổng kết nối cáp quang Small Form-factor Pluggable (SFP*)  
� Full wirespeed Gigabit Ethernet throughput  

 

 

ProSafe® 48-port Gigabit L3 Managed Stackable Switch - GSM7352S-200  

� Tích hợp sẵn khe cắm molude SFP+  
� Hỗ trợ ñầy ñủ tính năng IPv6 trong ñó bao gồm multicast routing 
� Xếp chồng lên tới 8 swich cùng lúc – lên tới 192/384 cổng   

 

 

ProSafe® 16-port 10/100 Desktop Switch with 8-port PoE - FS116P  

� Hỗ trợ nguồn cho access point không dây và camera giám sát qua cáp Cat-5  
� 8 cổng PoE 
� Khả năng cấp nguồn nuôi tới 8 AP, 8 VoIP phone, 8 camera IP 

 
 



 Thông tin hỗ trợ 
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Công ty TNHH Máy tính NETCOM Co.,Ltd 

Trụ sở chính:                                                  Chi nhánh: 

Số 65 Xã ðàn - ðống ða - Hà Nội                     402 Cao Thắng - Phường 12 - Q.10 - TP 
HCM 
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