
WD Livewire™

Zestaw sieciowy Powerline AV

Podciągnij Internet do 
telewizora HD

Natychmiastowe zwiększenie możliwości sieci domowej

Płynne przesyłanie wideo HD do telewizora 

Możliwość podłączenia do 8 urządzeń sieciowych

Za pomocą zestawu sieciowego WD Livewire 
Powerline AV w kilka chwil skonfigurujesz 
szybkie, przewodowe łącze sieciowe  
w dowolnym pomieszczeniu w całym domu.  
Łącze zapewnia płynne przesyłanie 
multimediów w wysokiej rozdzielczości do 
systemu kina domowego oraz szybki dostęp 
do Internetu bez przeciągania przewodów 
między pomieszczeniami.



WD Livewire
Zestaw sieciowy Powerline AV

Funkcje produktu

Dane techniczne produktu
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Natychmiastowe rozszerzenie 
sieci domowej bez przeciągania 
przewodów
Szybkie połączenie z Internetem 
w każdym miejscu domu — bez 
przeciągania przewodów. Łącze sieciowe 
jest dostępne w domowych gniazdkach 
sieci elektrycznej.

Instalacja równie łatwa, jak 
podłączenie lampy
Wystarczy podłączyć adapter do routera 
i gniazdka elektrycznego. Drugi adapter 
podłącz do gniazdka, w którym ma być 
dostępne szybkie łącze internetowe.

Szybsze i bardziej niezawodne 
połączenie niż w sieci 
bezprzewodowej
Dzięki szybkości wynoszącej nawet 
200 Mb/s* zestaw WD Livewire 
jest wystarczająco szybki, aby 
szerokopasmowy Internet był dostępny 
na każdym komputerze w domu,  
a jednocześnie aby można było bez 
problemów wysyłać filmy w rozdzielczości 
1080p Full HD do telewizora. 

*200 Mb/s to szybkość przesyłania danych w idealnych 
warunkach fizycznych. Ruch sieciowy, zakłócenia, materiały 
budowlane i inne czynniki mogą wpływać na uzyskiwaną 
szybkość transferu.

Szyfrowanie danych
Dane przesyłane między adapterami  
WD Livewire są chronione szyfrem  
z kluczem o długości 128 bitów; takim 
samym jak szyfr używany do ochrony 
zakupów internetowych i połączeń  
z bankami. Szyfrowanie jest 
automatyczne, więc nie ma potrzeby 
pamiętania hasła.

Większa liczba portów
Każde z dwóch urządzeń WD Livewire 
w jednej parze ma cztery porty. Dzięki 
temu można podłączyć do nich router 
i nawet siedem urządzeń, które mają 
mieć łączność z Internetem: komputery, 
telewizory, konsole do gier, odtwarzacze 
multimedialne oraz dyski sieciowe.

Instalacja zestawu do rozprowadzania sieci za pomocą instalacji 
elektrycznej WD Livewire w wielu pomieszczeniach w domu jest 
bardzo łatwa.

Podłącz jeden adapter do routera  
i gniazdka elektrycznego

Wystarczy podłączyć drugie  
urządzenie z pary do dowolnego  
gniazdka elektrycznego i już masz  
dostęp do szybkiego połączenia  
sieciowego

Podłącz dodatkowe urządzenia  
do dostępnych portów

INterFejS WymIary zgoDNość, SyStem Numery moDeLI
Ethernet Wysokość: 

Głębokość: 
Szerokość: 
Masa:  

1,3 cala (32 mm) 
4,7 cala (119 mm)  
3,4 cala (86 mm)  
0,41 funta (0,19 kg)

Certyfikat HomePlug AV, 
zgodność ze standardami  
IEEE 802.3 i IEEE 802.3u

Ameryka Płn. i Płd.
Europa, Bliski 
Wschód i Afryka

WDBABY0000NBK-NESN

WDBABY0000NBK-EESN

zaWartość zeStaWu śroDoWISko Pracy ograNIczoNa gWaraNcja
2 czteroportowe urządzenia typu HomePlug AV
Dwa przewody Ethernet
Dwa przewody zasilające
Skrócona instrukcja instalacji
Dysk CD z oprogramowaniem narzędziowym 
WD Livewire
Gwarancja i informacje o pomocy technicznej

Temperatura przy eksploatacji  
5°C do 35°C
Temperatura podczas 
przechowywania -40°C do 65°C

WymagaNIa
Router Ethernet
Gniazdka elektryczne

1 rok
2 lata

Ameryka Płn. i Płd.
Europa, Bliski Wschód  
i Afryka


