HD Video, müzik, oyun ve uygulamalar için ideal
performans : Air 5760
AirTies’ın 802.11ac teknolojisine sahip yeni ürünü Air 5760 hız, performans ve kapasitesindeki yenilikler ile
geleceğin teknolojisini sunuyor.
Yeni bir çağ başlatan ve dünyanın en hızlı kablosuz video erişim teknolojisi olan 802.11ac, AirTies’ın yeni ürün ailesi ve
inovasyona dayalı ürün geliştirme uzmanlığı ile bambaşka bir deneyime dönüşüyor.
AirTies’ın 802.11ac teknoloji ile üretilmiş dört mükemmel ürününden biri olan Modem ürünü Air 5760 mevcut tüm
internet altyapılarına uyumlu, hem ADSL hem VDSL hem de Fiber internet bağlantısı sağlamak mümkün. 3X3 802.11ac
ve aynı zamanda 2X2 802.11n teknolojisine sahip.
Erişim hızını 1.6 Gbit’e çıkaracak olan 802.11ac ürün ailesi, cihazlardaki hız, kapasite ve performansı optimize eden
teknolojiyi sunuyor ve daha geniş bir alanda, birden fazla cihaza yüksek performansla veri aktarma ve video izleme
keyfi yaşatıyor.
2.4GHz ve 5GHz’den aynı anda yayın imkanı ile hem yeni hem de mevcut cihazlarla uyum içerisinde. Sahip olduğu 4
adet Gigabit Ethernet portu ile ağınızdaki kablolu cihazlarda yüksek hızda veri aktarabiliyorsunuz.
HD video, müzik, oyun ve uygulamalar için ideal performans sağlayan Air 5760, 2 USB portuna sahip ve bağlanan USB
bellek üzerinde kayıtlı tüm içerikleri, medya sunucu özelliği sayesinde ağınızdaki tüm cihazlara aktarılabiliyor. Bununla
birlikte USB portuna bağlı olan yazıcınıza tüm kablosuz cihazlardan erişimi ve evinizdeki tüm cihazların ortak dilde
konuşabildiği ve birbirlerine sorunsuz erişebildiği ev networkunu mümkün kılıyor.
Yine sık yaşanan sorunlardan birisi olan evdeki cihazlarının birbiriyle konuşmasında karşılaşılan düşük performans, Air
5760’ın beamforming özelliği ile tamamen ortadan kalkıyor.
BitTorrent özelliği ile de bilgisayar açık olmadan da indirilen dosyaları direk USB belleğe kaydetme özelliğine sahip.
Kablosuz zamanlayıcı özelliği sayesinde wi-fi on/off tuşu ile kablosuz ağınızı dilediğiniz zaman açıp kapayarak enerji
tasarrufu sağlanıyor.
AirTies Mesh teknolojisi ile çok katlı betonarme yapılarda ve geniş alanlarda yaşanan sinyal zayıflama sorunu ise tarihe
karışıyor. Air 5760 aynı zamanda otomatik kullanıcı arayüzüne yönlendirmesi ile kolayca kurulum sağlıyor. Otomatik
yazılım güncelleme özelliği sayesinde her an en güncel yazılım versiyonunu kullanma olanağı sunuyor. İnternet
televizyonu servisine hazır olan Air 5760 IP QoS, VLAN (802.1Q), PVC-Port haritalama ve IGMP özellikleri sayesinde
herhangi bir IPTV alıcısına kesintisiz olarak HD video iletmek için ideal.

AirTies Hakkında:
2004 yılında ABD Silikon Vadisi’nden Türkiye’ye dönüş yapan idari ve teknik bir ekip tarafından kurulan AirTies, elektronik cihazları
birbirine, internete ve insanlara kablosuz olarak bağlayan ürünler geliştiriyor. Ürün portföyünde kablolu-kablosuz yerel ağ ürünleri (LAN)
internet üzerinden telefon (VoIP), aksesuarlar ve internet üzerinden televizyon (IPTV) ürünleri yer alıyor. AirTies, bugün geldiği noktada,
başta Doğu ve Kuzey Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde ev kullanıcıları ve KOBİ’ler için çözüm geliştiriyor. Türkiye’deki tüm
telekom operatörleri ile işbirliği bulanan AirTies, başta Avrupa olmak üzere dünyanın önde gelen telekom operatörleri ile de projeler
gerçekleştiriyor. Türkiye’de Ar-Ge Merkezi Belgesi’ne sahip 82 şirketten biri olan AirTies, uzman Ar-Ge kadrosu ile çip üreticilerine
bağımlı olan rakiplerinin aksine kendi ürünlerini tasarlayıp geliştiriyor. Faaliyet gösterdiği pazarların altyapısı, dinamikleri ve tüketici
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ürün geliştirme yapan AirTies, bu yaklaşımın sonucu olan yerelleştirme stratejisi ile girdiği
pazarlarda hızlı bir büyüme sergiliyor. IP ve Web TV projelerine yönelik çözümleri ile birçok uluslararası ödüle layık bulunan AirTies,
müşteri odaklı yaklaşımını Ar-Ge gücüyle birleştirerek kullanıcıların hayatını kolaylaştıran teknolojiler geliştiriyor.
AirTies’ın dünya genelinde 10 milyon’dan fazla cihazı bulunuyor. Daha fazla bilgi için lütfen www.airties.com adresini ziyaret ediniz.
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