Informacje o produkcie

Utworzono 24-10-2014

Karta USB Alfa AWUS036H 1000mW B/G
Cena : 189,00 zł (netto: 153,66 zł)
Producent : Alfa

Alfa jest jednym z najbardziej znanych producentów rozwiązań do WARDRIVINGU oraz HACKINGU. Model AWUS036H jest jej
najpopularniejszym produktem. Przykład zastosowania tego urządzenia przedstawiono na zdjęciach.
Alfa AWUS036H o mocy 1000mW polecana jest wszędzie tam gdzie sygnał na zwyklych urządzeniach jest zbyt słaby lub gdy potrzebujemy połaczenia na
długim dystansie. Wyjście antenowe RP-SMA umożliwia podłączenie dodatkowej mocnej anteny kierunkowej lub dookólne. Dla osób podróżujących z
laptopem i szukających wolnych sieci WLAN aby uzyskać połączenie polecamy zakup urządzenia wraz z anteną Panel 19dBi lub Yagi 18dBi / Panel 14dBi taki zestaw umożliwia szukanie sieci na bardzo dużym dystansie.
Urządzenie współpracuję z wiekszością programów do testowania zabezpieczeń takimi jak aircrack - packet injection, Backtrack3 - BT3, Backtrack 4 - BT4.
Bardzo duża czułość chipsetu umożliwiaj tworzenie stabilnych połączeń. Dodatkową zaletą urządzenia jest możliwość uruchomienia karty w trybie soft AP i
stworzenia mobilnej sieci WiFi w miejscu pracy, delegacji, czy na wakacjach. Przy pomocy trybu AP bez problemu udostępnimy zasoby komputera innym
użytkownikom wewnątrz sieci bez dodatkowych urządzeń typu Router czy Access Point. Wersja BOX - urządzenie, antenka, kabel USB, sterowniki.

Standards

Wireless: IEEE 802.11b/g
USB 2.0 standard

Maximum TX Power 1000mW
Data Rate

802.11b: UP to 11Mbps
802.11g: 54Mbps

10~13 : France, Jordan
1~11 : USA and Taiwan
Number of Channels 1~13 : European
1~13,14: Japan

OS Support

Windows 98SE
Windows ME
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Linux 2.4x, 2.6.x
Mac 10.4, 10.5, 10.6
Mac 10.4
Support S/W AP

Interface

USB 2.0 mini USB

Antenna Connector

RP-SMA

Chipset

Realtek 8187L

Security

64/128/256 Bit WEP Key, WPA,TKIP,WPA2

LED

Power/Status

W Polsce i innych krajach Uni Europejskiej maksymalna dozwolona prawem moc wypromieniowywana z anteny (E.I.R.P.) urządzeń pracujących w paśmie 2.4GHz nie może być wyższa niż
100mW (20dB). Korzystanie z urządzeń i instalacji o wyższych mocach E.I.R.P. wymaga w Polsce pozwolenia radiowego, zaś w pozostałych krajach Unii dozwoloną moc i kanały nadawania
regulują inne przepisy szczegółowe (odmienne w poszczególnych krajach). Aby móc używać tego urządzenia może okazać się konieczna programowa regulacja mocy wyjściowej lub
zastosowanie kabla o odpowiedniej długości tak aby całkowita moc wypromieniowywana z anteny nie przekraczała 100mW (20dB) E.I.R.P.
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