
 

Przewodowy/Bezprzewodowy 
serwer urządzeń USB 802.11b/g 

SX-2000WG+ 

Umożliwia natychmiastowy dostęp do urządzeń USB w sieci bezprzewodowej 

Swobodne korzystanie z urządzeń USB w sieci komputerowej 

Funkcje i korzyści 
Specyfikacja techniczna 

Błyskawicznie zamień swoje urządzenie USB w zasób sieciowy dostępny w sieci bezprzewodowej 
802.11g/b. Bezprzewodowy serwer urządzeń USB 802.11b/g oraz przewodowy10/100 Base-TX 
umożliwia połączenie sieciowe urządzeń USB 2.0. Podłączone urządzenie jest natychmiast 
zamieniane w zasób sieciowy dostępny w każdym miejscu sieci bezprzewodowej. Od tej chwili 
możesz cieszyć się wygodnym i łatwym dostępem do zdalnych urządzeń, takich jak urządzenie 
wielofunkcyjne, skaner, dysk USB oraz inne urządzenia USB*. System obsługuje także środowiska 
wirtualne, dzięki czemu można w nich korzystać z urządzeń USB. Serwer SX-2000WG+ dodaje 
urządzeniom USB elastyczność zastosowań i zwiększa ich produktywność w niespotykany  
dotychczas sposób. 

Łatwa konfiguracja sieci bezprzewodowej korzystając z Microsoft Windows Connect Now. Serwer 
SX-2000WG+ sbsługuje technologię Microsoft Windows "Connect Now"**. Dzięki temu 
skomplikowana dotychczas konfiguracja sieci bezprzewodowej staje się  
niezwykle prosta i intuicyjna. Cały proces jest wyjątkowo łatwy. Użyj kreatora  
sieci bezprzewodowej w systemie Windows XP, zapisz wynik na dysku USB, 
a następnie włóż go do portu serwera USB. W ciągu kilku minut serwer  
automatycznie skonfiguruje sieć bezprzewodową. Opcjonalnie bezprzewodowy 
serwer USB może zostać skonfigurowany korzystając z przewodowego połączenia LAN. 

Przykład konfiguracji sieci 

Program SILEX SX-Virtual Link pozwala sprawdzić 
jakie urządzenia są podłączone w sieci lokalnej. 
Jeśli potrzeba, możesz skonfigurować serwer do 
automatycznego uruchamiania programów po 
podłączenia urządzenia do komputera. 
 

Scanner 

*Niektóre urządzenia USB mogą nie być obsługiwane z powodu specyfikacji 
sterownika USB. 
Synchroniczna obsługa dostępna jest tylko w USB 2.0. Prosimy o odwiedzenie 
strony dystrybutora lub skontaktuj się ze wsparciem technicznym silex, aby uzyskać 
listę zgodnych urządzeń. 

**Obsługiwane tylko przez Windows XP Service Pack 2 i nowszy 
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