802.11g USB MFP Print Server
FPS-1010MG cho phép bạn chia sẻ máy in ña chức năng MFP (Multi-Function Printer) cho
mạng không dây hoặc có dây. Không chỉ chia sẻ máy in, cùng một thời ñiểm có thể chia sẻ
máy quét, máy fax và bộ ñọc card cho mọi người trên mạng. Bằng việc sử dụng hệ ñiều
hành W indows, người dùng có thể kiếm MFP ñể in và quét tài liệu, gửi fax hoặc ñọc dữ liệu
từ bộ ñọc card của MFP qua FPS-1010MG. Hơn nữa, bằng việc sử dụng chương trình cầu
hình trên hệ ñiều hành W indows, việc cấu hình chỉ mất vài phút. FPS-1010MG có giao diện
USB2.0, nó có k hả năng tương thích với các MFP mới nhất có hỗ trợ giao diện USB 1.1 /
2.0.
Không chỉ là một Server MFP, FPS-1010MG cũng có thể là một server in truyền thống. FPS1010MG trợ giúp TCP/IP, nó cho phép in theo phương pháp IPP, TCP /IP chuẩn và LPR. Nó
có thể chia sẻ chức năng in trong các hệ ñiều hành khác nhau như W indows
98SE/Me/NT/2000/XP/2003, Unix, Linux và MAC OS 9.x. Nói cách khác, FPS-1010MG trợ
giúp giao diện GDI, bạn có thể kết nối trực tiếp ñến máy in GDI qua FPS-1010MG.
FPS-1010MG tích hợp với giao diện không dây chất lượng cao, tốc ñộ có thể lên ñến
54Mbps cho người dùng thích sự tiện lợi của chức năng in qua mạng không dây. Server in
cũng trợ giúp cả hai chế ñộ không dây, chế ñộ "Ad-Hoc mode" (mạng k hông dây ñiểm ñến
ñiểm) và chế ñộ "Infrastructure mode" (sử dụng AP hiện tại). Người sử dụng có thể chọn
chế ñộ thích hợp cho mạng không dây của họ. Nó cũng trợ giúp 64/128-bit W EP và W PAPSK ñể bảo mật kết nối không dây. Vì FPS-1010MG tuân theo chuẩn 802.11b/g, bạn có thể
sử dụng FPS-1010MG với mạng không dây theo chuẩn 802.11b của bạn.
>>> Mô hình ứng dụng

Với Server in MFP, người dùng có thể chia sẻ các chức năng của MFP (in,
quét, fax và ñọc card) lên mạng. Bên cạnh việc chia sẻ MFP, nó cũng trợ
giúp các máy in truyền thống (bao gồm giao diện GDI). Vì vậy nó có thể làm
việc với tất cả các máy in truyền thống một cách dễ dàng. Khi server in MFP
ñược gán một ñịa chỉ IP, không chỉ user local mà những user trên Internet
cũng có thể kết nối dễ dàng ñến máy in (cắm vào server in) qua Internet
bằng chức năng in IPP
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FPS-1010MG

ðặc tính sản phẩm



Trợ giúp phần lớn các hệ ñiều hành mạng (NOS) phổ biến: MFP
Server, Win2000 SP4, WinXP SP1 hoặc cao hơn Print Server,
Unix, Linux: TCP/IP, LPD, Windows: LPR, IPP, Standard TCP/IP
printing, Apple: TCP/IP (MAC OS 9 hoặc cao hơn)



Auto-Sensing: Trợ giúp 10/100Mbps Auto-Nway, Automatically
Negotiates optimal mode, 10/20Mbps, 100/200Mbps Ethernet
802.2, Ethernet 802.3, SNAP Auto-Detect



Auto MDI/MDI-X: Tự ñộng phát hiện kiểu cáp kết nối khi kết nối
ñến các thiết bị LAN khác nhau. Nó có khả năng phát hiện tín hiệu
và tự ñộng thay ñổi thứ tự thu/phát trên cáp.



Quản lý dễ dàng: Công cụ quản lý dễ quan sát chạy trên giao diện
Web

hoặc

chạy

trên

hệ

ñiều

hành

Windows

98/2000/Me/NT/XP/Server 2003.


Trợ giúp IPP (Internet Printing Protocol ): FPS-1010MG có thể
hoạt ñộng như một Server IPP, cho phép mọi người sử dụng máy
in từ bất cứ ñâu trên mạng Internet. ðể sử dụng ñược chức năng
này phải cài phần mềm “Windows IPP Client“.



Trợ giúp phần lớn các MFP: FPS-1010MG trợ giúp phần lớn các
MFP trên thị trường, như HP, Canon, EPSON, Lexmark,
SamSung vv…



Trợ giúp máy in GDI: Trợ giúp giao diện GDI. FPS-1010MG có thể
làm việc với máy in GDI và chia sẻ máy in kiểu “host-base” này
cho mạng.
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>>> ðặc tính kỹ thuật

Product
Model
Wired Interface
Media Interface
Standards
Cabling
Wireless Interface
Frequency
Standards
Encryption

FPS-1010MG
1 x RJ-45 UTP
IEEE802.3, 10Base-T; IEEE802.3u, 100Base-TX; Auto-MDI/MDI-X
Category 5/5e or above, 2-pair
2.4 to 2.4835 GHz (ISM Band)
IEEE802.11b; IEEE802.11g
64/128-Bit WEP, WPA-PSK
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
18 dBm (max)

Data Rate
Output Power
Antenna
Connector
1 x RP-SMA
General
Printer Connector
1 * USB 2.0 (Female)
Ethernet
Connector
1 * 10/100Base-TX
LEDs
3; LAN, ACT,WLAN
>>> Thông tin ñặt hàng
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>>> Thông số kỹ thuật

