
D-Link’s nieuwe AC WiFi-hotspot voor de digitale outlaw
Mobile Cloud Companion bespaart internetkosten in hotels & het buitenland
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Samenvatting Tegenwoordig zijn we steeds meer onderweg en dan zijn smartphones,
tablets en laptops onze beste vrienden. Vandaar dat D-Link de Wireless
AC Mobile Cloud Companion (DIR-518L) creëerde. Deze maakt van
iedere internetverbinding een razendsnelle WiFi-hotspot en gebruikers
kunnen er gemakkelijk bestanden mee openen, bekijken en delen.

Details De DIR-518L is ideaal voor openbare ruimtes zoals hotellobby’s, cafés of de
bibliotheek. Door het apparaat in een stopcontact te steken, ontstaat er een
beveiligde persoonlijke WiFi-hotspot. Hiermee kun je makkelijk een betaald
netwerk of 4G verbinding delen met meerdere personen. Daarnaast is de DIR-
518L in te zetten als extender om de dekking van een bestaand netwerk te
verbeteren.

Dankzij de nieuwste draadloze AC750-technologie biedt de DIR-518L
snelheden tot 600 Mbps. De dual-band-technologie voorkomt vertraging en
interferentie wanneer verschillende apparaten verbonden zijn, zelfs bij het
downloaden en streamen van grote bestanden.

Het apparaat is uitgerust met een USB-poort, zodat je een USB-stick of USB-
harde schijf kunt aansluiten om bestanden te delen, uploaden of streamen
naar elk ander aangesloten apparaat. Via de gratis mydlink™SharePort™ app
kun je deze bestanden volledig beheren. Dankzij de simpele user interface is
de DIR-518L de perfecte oplossing voor het delen van documenten tijdens
vergaderingen of het delen van films op het vliegveld. Het is daarnaast ook
mogelijk om mobiele telefoons en tablets, inclusief iPads, via de USB-poort op
te laden.

De Wireless AC Mobile Cloud Companion (DIR-518L) heeft een adviesprijs
van €79,95.- incl. BTW

Meer informatie DIR-518L
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Documenten 140618 oppasen via smartphone
of tablet met D-Link's nieuwe
babycamera's...

Over D-Link

D-Link is een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van
netwerkproducten voor particulieren, bedrijven en telefonie- en
breedbandoperators. D-Link ontwerpt, ontwikkelt en produceert
netwerkproducten die switching, draadloze producten, breedband, opslag,
ip-camera’s en cloudgebaseerd netwerkbeheer integreren. D-Link Norra
Europa (Scandinavië en de Benelux) heeft op dit moment vestigingen in
Brussel, Helsinki, Haparanda, Kopenhagen, Oslo en Stockholm.
www.dlink.nl
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