10/100Mbs Direct Attached Print Server
Thiết bị FPS-1101 sẽ làm cho máy in của bạn sẵn sàng ñược chia sẻ trong mọi môi trường mạng khi nó
ñược kết nối với máy in qua cổng song song.
FPS-1101 có thể ñược cấu hình qua trình duyệt web tại bất kỳ máy tính nào trong mạng với web Server
nhúng. Hơn thế nữa, PLANET cũng cung cấp một công cụ quản lý cho các hệ ñiều hành windows của
microsoft. Nhờ tích hợp nhiều giao thức in qua mạng như là windows Peer-to-Peer Printing, NetWare và
Windows Server Based Pringting hay LPR Printing,Internet Printing protocol (IPP) và Apple Talk cho hệ
ñiều hành Macintosh,do ñó FPS-1101 có thể ñược sử dụng dễ dàng cho mọi kiểu mạng.
Với chức năng Auto-MDI/MDI-X của FPS-1101, người sử dụng dễ dàng thực hiện kết nối tới các thiết bị
khác của LAN mà không cần phải ñể ý tới kiểu cáp. FPS-1101 có khả năng tự ñộng phát hiện tín hiệu và
thay ñổi thứ tự truyền/nhận trên cáp. ðồng thời thiết bị cũng có thể tự ñộng nhận diện và ñiều chỉnh tốc ñộ
mạng. Bởi vậy nó giúp loại bỏ các thao tác bằng tay.
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Mô hình ứng dụng
In qua mạng thông qua IPP
Người sử dụng có thể sử dụng nhiều hệ ñiều hành khác nhau như
Windows, Linux, Mac OS hay Novell, sử dụng các máy in thông qua FPS3120 một cách ñồng thời. Khi người sử dụng ñược cung cấp ñịa chỉ IP công
cộng, anh ta vẫn có thể in qua mạng Internet thông qua giao thức mạng
IPP.
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FPS-1101

 Hỗ trợ cho hầu hết các hệ ñiều hành thông dụng
Hỗ trợ Windows 98/2000/Me/NT/XP/Server 2003,Linux,Unix, Novell và
Mac OS.
 Tự ñộng chuyển chế ñộ
Hỗ trợ tự ñộng chuyển 10/100Mbps Auto-Nway, tự ñộng chuyển cấu
hình tối ưu, 10/20Mbps, 100/200Mbps, Ethernet 802.2, Ethernet 802.3,
SNAP Auto-Detect.
 Tự ñộng chuyển MDI/MDI-X
Tự ñộng dò tìm môi trường truyền trong khi ñang kết nối với các thiết bị
LAN khác nhau. Nó có khả năng tự ñộng dò tìm tín hiệu và thay ñổi thứ
tự truyền/nhận trên cáp.
 Tương thích với các mạng phổ biến
Unix, TCP/IP, LPD, TFTP. Windows: LPR, PLP driver, IPP, SMP
(NetBEUI). Apple: Ether Talk Chooser. Novell: IPX/SPX, TCP/IP (5.x và
cao hơn).
 Dễ dàng quản lý
Công cụ quản lý thân thiện tương thích nhiều hệ ñiều hành Windows
98/2000/Me/NT/XP/Server 2003 hay quản lý Web-Base. HP Web
jetAdmin.
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>>> ðặc tính kỹ thuật

Product

10/100Mbs Direct Attached Print Server

Model

FPS-1101

Media Interface

1-Port RJ-45 UTP

Standards

IEEE802.3, 10Base-T; IEEE802.3u, 100Base-TX

Cabling

Category 5/5e or above, 2-pair

Printer Ports

1 x 36 Pin

Protocols

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, Bi-Directional

NOS Support

Windows 95/98/Me/2000/NT/XP/Server 2003, Novell, Linux, Unix, and
MAC OS

Printing methods

PTP (Peer-to-Peer), Windows LPR printing, SMB, IPP (Internet Printing
Protocol), LaserWriter Chooser (AppleTalk)

Management Tools

PS-Admin (Windows Application), Web-based management (HTTP), HP
Web JetAdmin

Dimension

59.5 (L) x 52 (W) x 22 (H) mm

Weight

52g

Power Supply

3.3V DC, 2A

Emission

FCC CE
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