
Cisco Systems® has created the Cisco® SMB Class Secure Network Foundation so your

processes can become more automated, more intelligent and more secure. Yet Cisco designed

it all to be easier to understand, easier to implement, and most of all, easier to deliver new

savings and new growth for your business.

Following are just some of the results you can achieve for your company using the Cisco

SMB Class solutions:

• Protect your vital business assets against internal and external network threats.

• Help safeguard your customer data and comply with regulatory privacy requirements.

• Accelerate decision making, encourage collaboration, and streamline tasks by securely

extending access to information to employees in the office, at home or on the road.

• Strengthen customer loyalty through personalisation, collaboration, and customer-centric

services, and empower your employees to be more responsive to customers.

• Increase revenue opportunities with e-commerce.

• Keep costs in line with business growth by controlling operational expenses.

• Develop flexibility to deploy technology that can grow with you as your business 

needs change.

A secure network foundation to build your business on

Building the right network infrastructure can put small and medium-sized companies in a

powerful position to improve business resiliency and agility, enhance growth opportunities,

lower the cost of operations, and increase employee productivity. The Secure Network

Foundation is Cisco’s answer.

The Cisco SMB Class Secure Network Foundation offers customers an innovative systems

approach to converged business networks that dramatically simplifies operations, reduces

costs, and speeds time to productivity and profitability. The new integrated services routers,

combined with the award-winning family of Cisco Catalyst® switches and wireless access

points, further enhance the value of this integrated network system, and give SMBs the

opportunity to let their networks contribute more to the bottom line today.

The Cisco Secure Network Foundation comprises the following components:

The Integrated Services Router

At the heart of the Cisco SMB Class Secure Network Foundation is the new Cisco Integrated

Services Router. These new integrated services routers combine data, security and voice into 

a single resilient platform, which lets an SMB turn on the services it needs today, while

providing plenty of headroom for future growth. Cisco has tapped 20 years in leadership

and innovation to build these new routers from the beginning to deliver secure, concurrent

services – at wire speed – as fast as your wire can go. 

CISCO SMB CLASS SOLUTIONS –
SECURE NETWORK FOUNDATION

Sooner or later your

business will need a serious

network.The good news 

is, you do not need to be 

a large corporation to 

have one.

KARTA PCMCIA DO ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ 
CISCO AIRONET 802.11A/B/G

OGÓLNY OPIS PRODUKTU 

Karta PCMCIA łączności bezprzewodowej Cisco® Aironet® IEEE 802.11a/b/g realizuje wysokowydajną łączność z prędkością 
do 54 Mbit/s w pasmach 2,4 i 5 GHz. Karta Cisco Aironet 802.11a/b/g może być skonfigurowana dla trybu pracy tylko 802.11b,
tylko 802.11g, tylko 802.11a, lub opcji 802.11a/g i trójsystemowej pracy 802.11a/b/g. Karta jest zgodna ze standardem 
Wi-Fi, łącząc w sobie takie doceniane przez biznes cechy, jak swobodę łączności bezprzewodowej, wysoką wydajność, 
bezpieczeństwo i możliwości zarządzania (Rysunek 1).
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Rysunek 1.    Urządzenia klienckie wyposażone w kartę Cisco Aironet 802.11a/b/g mogą swobodnie być użytkowane na całym terenie objętym punktami dostępowymi 
                       IEEE 801.11a/b/g

Krótka charakterystyka:

•  Nadzwyczajny zasięg i przepustowość
•  Pakiet Cisco Wireless Security Suite oraz obsługa Wi-Fi Protected Access (WPA) zapewnia bezpieczeństwo łączności sieciowej
•  Komplet funkcji ułatwiających konfigurowanie i zarządzanie
•  Tryb „world-mode” umożliwiający roaming międzynarodowy
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BEZPIECZEŃSTWO NA POZIOMIE SYSTEMÓW STOSOWANYCH W DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Karta Cisco Aironet 802.11a/b/g, została zaprojektowana pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa na poziomie systemów 
stosowanych w dużych firmach, stanowi bowiem kluczowy składnik kliencki nagradzanego pakietu Cisco Wireless Security. Pakiet
Cisco Wireless Security Suite zbudowany w oparciu o standard IEEE 802.1X dla uwierzytelniania na podstawie portu dostępowego, 
wykorzystuje szkielet protokołu Extensible Authentication Protocol (EAP) dla prowadzenia uwierzytelniania użytkowników. 
Rozwiązanie to obsługuje także WPA, specyfikację Wi-Fi Alliance mającą na celu zapewnienie interoperacyjnego, opartego na
standardach bezpieczeństwa WLAN.

Karta Cisco Aironet 802.11a/b/g obsługuje większość typów uwierzytelnienia 802.1X, m.in. Cisco LEAP, Extensible Authentication 
Protocol Transport Layer Security (EAP-TLS), Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP-GTC) oraz Protected Extensible 
Authentication Protocol Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (PEAP-MSCHAP V2) Scentralizowane 
zarządzanie użytkownikami może być realizowane za pomocą szerokiego wyboru serwerów RADIUS, takich jak Cisco Secure 
Access Control Server (ACS) i Cisco Access Registrar (AR), które posiadają następujące funkcje:

Silne, wzajemne uwierzytelnianie zapewnia tworzenie powiązań wyłącznie między upoważnionymi klientami a upoważnionymi 
i autoryzowanymi serwerami RADIUS za pośrednictwem autoryzowanych punktów dostępowych

Dynamiczne klucze szyfrowania dla każdego użytkownika i każdej sesji oddzielnie, które automatycznie zmieniają się w sposób 
zgodny z konfiguracją, w celu zachowania prywatności przesyłanych danych.

Silniejsze metody szyfrowania realizowane przez rozszerzony protokół Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) zapewnia 
stosowanie kontroli integralności wiadomości (Message Integrity Check - MIC), kluczy z użyciem mieszania wektora  
inicjalizacyjnego (initialization vector hashing) oraz wymianę klucza transmisji broadcast (broadcast key rotation).

Obsługiwane są protokoły rozliczeniowe RADIUS obejmujące wszystkie próby uwierzytelniania

System jest gotowy do obsługi zaawansowanych standardów szyfrowania (Advanced Encryption Standard - AES)

•

•

•

•
•

Rysunek 2.      Pakiet Cisco Wireless Security Suite  to system bezpieczeństwa na poziomie dużych firm, oparty na architekturze 802.1X
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STRUKTURALNA SIEĆ CISCO PRZYGOTOWANA DO ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ

Karta Cisco Aironet 802.11a/b/g jest kluczowym składnikiem sieci Cisco Structured Wireless-Aware Network (SWAN), innowacyjnego rozwiązania 
Cisco przeznaczonego do tworzenia, eksploatacji i zarządzania punktami dostępowymi Cisco Aironet w liczbie od kilku do kilkuset tysięcy, z 
wykorzystaniem infrastruktury Cisco. Cisco SWAN, poprzez dodanie do infrastruktury sieci Cisco funkcji obsługi łączności bezprzewodowej, 
umożliwia budowanie bezprzewodowych sieci LAN o takim samym poziomie bezpieczeństwa, skalowalności i niezawodności, jakiego klienci 
mogą oczekiwać od tradycyjnych sieci LAN. Rozwiązanie to jest dostępne dla klientów Cisco i kompatybilnych z Cisco, pracujących według 
standardów IEEE 802.11a i IEEE 802.11b, a od 2004 roku także IEEE 802.11g.

Cisco SWAN wprowadza do sieci usługi domen sieci bezprzewodowych (Wireless Domain Services - WDS). WDS stanowi zbiór funkcjonalności 
oprogramowania Cisco IOS, zwiększającego mobilność klientów WLAN, upraszczają instalowanie oraz zarządzanie sieciami WLAN, a także 
zwiększają ich bezpieczeństwo. Usługi te, obsługiwane aktualnie przez punkty dostępowe, urządzenia klienckie, wybrane przełączniki i routery 
Cisco, realizują agregację zarządzania sieciami radiowymi, szybki i bezpieczny roaming oraz zapewniają funkcjonowanie łączy WAN w odległych 
lokalizacjach. Agregacja zarządzania radiowego WDS obejmuje usługi realizowane za pomocą transmisji radiowej (Radio Frequency - RF), takie 
jak wykrywanie punktów dostępowych, wykrywanie interferencji i pomoc w badaniu danej lokalizacji.

Szybki, bezpieczny roaming jest obsługiwany przez urządzenia klienckie Cisco lub kompatybilne, w połączeniu z punktami dostępowymi Cisco 
Aironet pracującymi z oprogramowaniem Cisco IOS. Szybki, bezpieczny roaming pozwala na to, aby uwierzytelnione urządzenia klienckie mogły 
bezpiecznie przechodzić z jednego punktu dostępowego do drugiego bez odczuwalnego opóźnienia podczas ponownego nawiązywania łączności. 
Szybki, bezpieczny roaming obsługuje aplikacje wrażliwe na opóźnienia, takie jak bezprzewodowy VoIP, planowanie zasobów przedsiębiorstwa 
(Enterprise Resource Planning - ERP) lub rozwiązania budowane na bazie Citrix (Rysunek 3).

Rysunek 3.    Szybki, bezpieczny roaming
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ZAAWANSOWANE FUNKCJE ZARZĄDZANIA SIECIĄ KLIENTA

Nowy, ulepszony zestaw funkcji klienckich obejmuje następujące narzędzia: Aironet Desktop Utility (ADU), Aironet System Tray Utility 
(ASTU) oraz Aironet Client Administration Utility (ACAU). Wszystkie ten narzędzia posiadają intuicyjny interfejs graficzny (GUI) ułatwiający
konfigurowane, monitorowanie i zarządzanie kartami Cisco Aironet 802.11a/b/g. Dostępne są następujące funkcje zaawansowanego zarządzania
siecią przez klienta:

Profile Manager (menedżer profili) – pozwala użytkownikom na tworzenie konkretnych profili dla różnych środowisk, jak np. biura w domu,
umożliwiając telepracownikom i pracownikom w podróży służbowej swobodne przechodzenie z jednego środowiska do drugiego (Rysunek 4)

Customized Profile (własne profile) – pozwalają użytkownikom na indywidualny wybór dla różnych lokalizacji odpowiedniego kanału,
identyfikatora zestawu usług (Service Set Identifier - SSID), klucza Wired Equivalent Privacy (WEP), a także metody uwierzytelniania.

Ekran stanu uwierzytelniania Cisco LEAP – umożliwia uaktualnienie stanu względem procesu uwierzytelniania Cisco LEAP

Automatyczny wybór profili, włącznie z profilem Cisco LEAP – umożliwia automatyczny wybór ustalonych profili, także profilu Cisco LEAP,
bez konieczności zapisywania nazwy użytkownika i hasła Cisco LEAP w profilu 
Ikona widoku systemowego – zapewnia łatwy dostęp do informacji o bezprzewodowych połączeniach LAN oraz dostęp jednym kliknięciem do 
najczęściej wykonywanych czynności, takich jak ręczny wybór profilu lub włączenie bądź wyłączenie radia

Aironet Client Monitor – oferuje zestaw funkcji ADU, takich jak informacje o stanie karty klienckiej oraz dostęp do podstawowych zadań, jak 
np. wybór profilu. Aplikacja ta uruchamiana jest za pomocą ikony widoku systemowego.

Troubleshooting Utility – dostarcza szczegółowych danych dotyczących przebiegu procesu podłączania do punktu dostępowego z zaznaczeniem 
możliwych przyczyn problemów z połączeniem. (Rysunek 5)

Obsługa najbardziej popularnych systemów operacyjnych stosowanych w firmach - Windows XP i Windows 2000

•

•

•
•

•

•

•

•

Rysunek 4.      Ekran zestawu narzędzi Cisco Aironet Desktop Utility (Profile Management – zarządzanie profilami)

Wizard instalacji karty Cisco Aironet Client Adapter dla Windows (CB21 AG i PI21 AG) umożliwia łatwą aktualizację firmware, sterowników
i narzędzi. Wizard oferuje kilka opcji instalacji: instalowanie narzędzi klienckich i sterownika; tylko instalowanie sterownika, lub utworzenie 
dyskietki instalacyjnej dla sterownika. Dla ułatwienia obsługi plik wizarda instalacyjnego jest plikiem samorozpakowującym się.
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Rysunek 5.       Ekran Troubleshooting Utility – narzędzie usuwania usterek 

Tabela 1.    Podstawowe cechy i zalety produktu

Cechy Zalety
Pakiet bezpieczeństwa dla sieci 
bezprzewodowych

Obsługa IEEE 802.1X, włącznie z Cisco LEAP, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAP V2 i EAP-TLS dla 
wzajemnego uwierzytelniania z dynamicznym, oddzielnym dla każdej sesji, ustalaniem kluczy 
szyfrowania za pomocą rozszerzeń TKIP. Pełna obsługa WPA. System jest gotowy do obsługi 
zaawansowanych standardów kodowania (Advanced Encryption Standard - AES).

Zaawansowane funkcje klienckie dla 
zarządzania siecią

Połączone z kompletnymi, łatwymi w obsłudze narzędziami klienckimi do zarządzania siecią, w 
celu zapewnienia bezpiecznej, intuicyjnej i wygodnej metody zarządzania i konfigurowania karty.

Pojedynczy wpis Cisco LEAP Wygodna opcja wykorzystania danych uwierzytelniających dla wpisywania się za pomocą 
LEAP do sieci użytkownika, eliminująca konieczność podania drugiego zestawu danych 
uwierzytelniających.

Cisco SWAN Kompletne rozwiązanie Cisco umożliwiające instalowanie, obsługę i zarządzanie punktami 
dostępowymi Cisco Aironet w ilości od kilku sztuk do kilku lub kilkuset tysięcy, za pomocą 
infrastruktury Cisco. Rozwiązanie to, poprzez dodanie do infrastruktury sieci Cisco funkcji obsługi 
łączności bezprzewodowej, umożliwia budowanie bezprzewodowych sieci LAN o takim samym 
poziomie bezpieczeństwa, skalowalności i niezawodności, jakiego klienci mogą oczekiwać od 
przewodowych sieci LAN.

Wireless Domain Services (WDS) Jest to składnik Cisco SWAN i stanowi zbiór funkcji oprogramowania Cisco IOS, które zwiększają 
mobilność klientów WLAN i upraszczają instalowanie sieci WLAN i zarządzanie nimi. WDS 
obejmuje agregację zarządzania radiowego, szybki, bezpieczny roaming oraz funkcjonowanie 
łączy WAN w odległych lokalizacjach.

Szybki, bezpieczny roaming Pozwala, aby uwierzytelnione urządzenia klienckie mogły bezpiecznie przechodzić z jednego 
punktu dostępowego do drugiego bez odczuwalnego opóźnienia podczas ponownego nawiązywania 
łączności. Zapewnia obsługę aplikacji wrażliwych na opóźnienia, takich jak VoIP, ERP i Citrix.
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Numer katalogowy

• AIR-CB21AG-A-K9
• AIR-CB21AG-E-K9
• AIR-CB21AG-J-K9
• AIR-CB21AG-W-K9
• AIR-CB21AG-A-K9-40 (opakowanie zbiorcze z 40 urządzeniami) 

Obszary obowiązywania przepisów:
• A = Ameryka Pn i Pd
• E = ETSI
• J = TELEC (Japonia)
• W = Reszta świata

Klienci są odpowiedzialni za sprawdzenie, czy urządzenia są dopuszczone do użytkowania w danym kraju. 
Na stronie http://www.cisco.com/go/aironet/compliance można sprawdzić dopuszczenia oraz przepisy obowiązujące w danym kraju.

Forma obudowy

CardBus Type II 
Interfejs

• 32-bitowy Cardbus ze standardowym złączem 68-pin
• Zgodny z PC-Card Rev. 7.0 
Obsługiwane prędkości transmisji danych

1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s
Standard sieciowy

IEEE 802.11a/b/g
Napięcie robocze

3,3 V (0,3 V)
LED

Status (zielona) i aktywność (żółta)
Protokół dostępu do mediów

Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance (CSMA/CA)
Medium pracy bezprzewodowej

802.11g:
• Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) oraz Orthogonal Frequency Divisional Multiplexing (OFDM)
802.11a:
• OFDM

Tabela 2.    Specyfikacje produktu
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Modulacja

DSSS
• Differential Binary Phase Shift Keying (DBPSK) przy prędkości 1 Mbit/s
• Differential Quadrature Phase Shift Keying (DQPSK) przy prędkości 2 Mbit/s
• Complementary Code Keying (CCK) przy prędkości 5,5 i 11 Mbit/s 

OFDM
• BPSK przy prędkości 6 i 9 Mbit/s
• QPSK przy prędkości 12 i 18 Mbit/s
• 16-Quadrature Amplitude Modulation (QAM) przy prędkości 24 i 36 Mbit/s
• 64-QAM przy prędkości 48 i 54 Mbit/s

Pasma częstotliwości

• 2,40 do 2,4897 GHz
• 5,15 to 5,35 GHz (FCC UNII 1 i UNII 2)
• 5,725 do 5,85 GHz (FCC UNII 3)
• 5,15 do 5,35 GHz (ETSI)
• 5,470 do 5,725 GHz (ETSI)
• 5,15 do 5,25 GHz (Japonia)
Opóźnienia poszczególnych trybów pracy

• 350 ns przy prędkości 1 Mbit/s
• 300 ns przy prędkości 2 Mbit/s
• 200 ns przy prędkości 5,5 Mbit/s
• 400 ns przy prędkości 6 Mbit/s
• 250 ns przy prędkości 9 Mbit/s
• 130 ns przy prędkości 11 Mbit/s
• 250 ns przy prędkości 12 Mbit/s
• 220 ns przy prędkości 18 Mbit/s
• 160 ns przy prędkości 24 Mbit/s
• 100 ns przy prędkości 36 Mbit/s
• 90 ns przy prędkości 48 Mbit/s
• 70 ns przy prędkości 54 Mbit/s
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Czułość odbiorcza (typowa) 802.11g:

• -94 dBm przy prędkości 1 Mbit/s 
• -93 dBm przy prędkości 2 Mbit/s 
• -92 dBm przy prędkości 5,5 Mbit/s 
• -86 dBm przy prędkości 6 Mbit/s 
• -86 dBm przy prędkości 9 Mbit/s 
• -90 dBm przy prędkości 11 Mbit/s 
• -86 dBm przy prędkości 12 Mbit/s 
• -86 dBm przy prędkości 18 Mbit/s 
• -84 dBm przy prędkości 24 Mbit/s 
• -80 dBm przy prędkości 36 Mbit/s 
• -75 dBm przy prędkości 48 Mbit/s 
• -71 dBm przy prędkości 54 Mbit/s 

Czułość odbiorcza (typowa) 802,11a:

Dopuszczalne ustawienia mocy nadawczej

802.11b/g:
• 20 dBm (100 mW) przy prędkości 1, 2, 5.5 i 11 Mbit/s
• 18 dBm (63 mW) przy prędkości 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18 i 24 Mbit/s
• 17 dBm (50 mW) przy prędkości 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24 i 36 Mbit/s
• 15 dBm (30 mW) przy prędkości 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36 i 48 Mbit/s
• 13 dBm (20 mW) przy prędkości 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mbit/s
• 10 dBm (10 mW) przy prędkości 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mbit/s

802,11a:
• 16 dBm (40 mW) przy prędkości 6, 9, 12, 18 i 24 Mbit/s
• 14 dBm (25 mW) przy prędkości 6, 9, 12, 18, 24 i 36 Mbit/s
• 13 dBm (20 mW) przy prędkości 6, 9, 12, 18, 24, 36 i 48 Mbit/s
• 11 dBm (13 mW) przy prędkości 6, 9, 12, 18, 24, 36 i 48 Mbit/s
• 10 dBm (10 mW) przy prędkości 6, 9, 12, 18, 24, 36 i 48 Mbit/s

Maksymalna nastawa mocy zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju.

5150 do 5250 MHz 5250 do 5350 MHz 5725 do 5805 MHz 5,470 – 5,725 GHz
• -87 dBm przy prędkości 
    6 Mbit/s
• -87 dBm przy prędkości 
    9 Mbit/s
• -87 dBm przy prędkości 
    12 Mbit/s
• -87 dBm przy prędkości 
    18 Mbit/s
• -82 dBm przy prędkości 
    24 Mbit/s
• -79 dBm przy prędkości 
    36 Mbit/s
• -74 dBm przy prędkości 
    48 Mbit/s
• -72 dBm przy prędkości 
    54 Mbit/s

• -89 dBm przy prędkości 
    6 Mbit/s
• -89 dBm przy prędkości 
    9 Mbit/s
• -89 dBm przy prędkości 
    12 Mbit/s
• -85 dBm przy prędkości 
    18 Mbit/s
• -82 dBm przy prędkości 
    24 Mbit/s
• -79 dBm przy prędkości 
    36 Mbit/s
• -74 dBm przy prędkości 
    48 Mbit/s
• -72 dBm przy prędkości 
    54 Mbit/s

• -84 dBm przy prędkości 
    6 Mbit/s
• -84 dBm przy prędkości 
    9 Mbit/s
• -84 dBm przy prędkości 
    12 Mbit/s
• -83 dBm przy prędkości 
    18 Mbit/s
• -82 dBm przy prędkości 
    24 Mbit/s
• -79 dBm przy prędkości 
    36 Mbit/s
• -72 dBm przy prędkości 
    48 Mbit/s
• -65 dBm przy prędkości 
    54 Mbit/s

• -87 dBm przy prędkości 
    6 Mbit/s
• -87 dBm przy prędkości 
    9 Mbit/s
• -87 dBm przy prędkości 
    12 Mbit/s
• -87 dBm przy prędkości 
    18 Mbit/s
• -82 dBm przy prędkości 
    24 Mbit/s
• -79 dBm przy prędkości 
    36 Mbit/s
• -74 dBm przy prędkości 
    48 Mbit/s
• -72 dBm przy prędkości 
    54 Mbit/s
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Pobór mocy w stanie ustalonym

Zasięg 
(typowy dla CB21 AG przy maksymalnej mocy nadawczej dla AP1231AG, skonfigurowanego z anteną dipolową 2,2 dBi dla 802.11g i
802.11b z zyskiem 6 dBi dla 802.11a)

Zgodność z przepisami

Nadawanie Odbiór Oczekiwanie

802.11a maks. 554 mA maks. 318 mA średnio 203 mA

802.11b maks. 539 mA maks. 327 mA średnio 203 mA

802.11g maks. 530 mA maks. 282 mA średnio 203 mA

802.11a 802.11 b/g
Wewnętrzny (typowy)

54 Mbit/s 13 m 27 m

18 Mbit/s 33 m 54 m

11 Mbit/s - 48 m

6 Mbit/s 50 m 91 m

1 Mbit/s - 124 m

Zewnętrzny (typowy)

54 Mbit/s 30 m 76 m

18 Mbit/s 183 m 183 m

11 Mbit/s - 304 m

6 Mbit/s 304 m 396 m

1 Mbit/s - 610 m

Bezpieczeństwo Dopuszczenia radiowe EMI oraz podatność (Klasa B) Inne:
• UL 60950
• CSA 22.2 Nr 60950
• IEC 60950
• EN 60950

• FCC Część 15.401-15.407
• RSS-210 (Kanada)
• EN 301.893 (Europa)
• ARIB STD-T71 (Japonia)
• AS 4268.2 (Australia)
• FCC Część 15.247 
• RSS-210 (Kanada)
• EN 300.328 (Europa)
• Telec 33 i 66 (Japonia)
• AS/NZS 3548 (Australia
   i Nowa Zelandia)

• FCC Część 15.107 i 15109
• ICES-003 (Kanada)
• VCCI (Japonia)
• EN 301.489-1 i -17 (Europa)

• IEEE 802.11a, 802.11b i 802.11g
• Cisco Compatible Wireless (na
   podstawie CCX v1.0 i CCX 2.0) 
• Wi-Fi
• WHQL
• FCC Biuletyn OET-65C
• RSS-102
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Zarządzanie energią

Dostępne poziomy zarządzania energią:
• CAM (Constantly Awake Mode – tryb stałej gotowości)
• Fast PSP (Power Save Mode – tryb oszczędzania energii)
• Max PSP (Maximum Power Savings – maksymalne oszczędzanie energii)
Antena

Zintegrowana antena dwusystemowa 2.4/5 GHz
Uwierzytelnianie klienta w architekturze bezpieczeństwa

Pakiet Cisco Wireless Security Suite, w tym: 
Uwierzytelnianie:
• Obsługa WPA i 802.1 X dla Cisco LEAP, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2 oraz EAP-TLS
• Adres MAC oraz mechanizmy uwierzytelniania 802.11

Kodowanie:
• Obsługa statycznych i dynamicznych kluczy IEEE 802.11 WEP za pomocą 40 bitów i 128 bitów
• Rozszerzenia kodowania Cisco TKIP i WPA TKIP: mieszanie kluczy (oddzielne kluczowanie pakietów), kontrola integralności wiadomości
  (MIC) oraz rotacja kluczy broadcast

Sterowniki

Windows XP i Windows 2000 
Wymiary

52.08 mm x 113.35 mm x 4.80 mm (szer. x głęb. x wys.)
Ciężar

44.0 g
Wymagania środowiskowe

Temperatura przechowywania:
• 0°C do +85°C 

Temperatura pracy:
• 0°C do +70°C

Wilgotność (bez kondensacji):
• 10-90%
Gwarancja

Jeden rok
Certyfikat Wi-Fi
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