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Inleiding

Dit document beantwoordt dikwijls gestelde vragen over de Cisco Mini-Perifere Component
Interconnect 350 (MPI350).

V. Wat is Cisco MPI350?

A. De Cisco 350 Series mini-PCI (MPI350) clientadapter is een ingesloten 802.11b-clientradio
voor laptops en andere apparaten. Het levert 100mW transmissievermogen en is volledig
compatibel met de geavanceerde functies van Cisco Aironet 350 Series, 1100 Series en 1200
Series families van producten. Gebaseerd op DSSS-technologie (Direct sequentiespread
spectrum) die werkt in de 2,4 GHz ISM-band, is de Cisco Aironet MPI350 clientadapter,
gecertificeerd en voldoet aan de IEEE 802.11b-standaard, wat interoperabiliteit met andere
compatibele draadloze LAN-producten (WLAN) garandeert.

Wie produceert Cisco MPI350?

A. Cisco heeft de fabrieksrechten voor Ambit Microsystems gelicentieerd. Ambit is de afgelopen
jaren betrokken bij Cisco als partner van contractfabrikant (CM) en Originator Design
Manufacturing (ODM).

Vraag. Wie kan Cisco MPI350 verkopen?

A. Cisco heeft de exclusieve verkooprechten voor Ambit Microsystems gelicentieerd.

V. Wat is de prijs van Cisco MPI350?



A. Ambit is verantwoordelijk voor het prijzen van Cisco MPI350.

Q. zal Cisco MPI350 op een Cisco prijslijst verschijnen?

A. Nee, MPI350 van Cisco zal niet op een prijslijst van Cisco verschijnen aangezien Cisco dit
product niet zal verkopen.

Vraag. Wie kan Cisco MPI350 kopen?

A. Omdat Cisco MPI350 een ingesloten adapter is, voorkomen problemen zoals goedkeuringen op
basis van regelgeving en garantie voor laptop dat deze aan iedereen wordt verkocht, behalve
OEM's op basis van computers en apparaten. Dit product is niet beschikbaar voor de
hiernamemarkt (postfabriek ingesloten), of dit nu rechtstreeks via Ambit of via distributeurs of
Cisco-wederverkopers gebeurt.

V. Waarom is Cisco MPI350 niet beschikbaar voor verkoop na de markt?

A. MPI350 van Cisco kan niet als een adapter voor de markt worden verkocht omdat:

De certificering van de regelgeving is gebaseerd op MPI350, gekoppeld aan een specifieke
antenne. Hoewel er modulaire goedkeuringen beschikbaar zijn, zijn deze alleen van
toepassing op de oorspronkelijke uitrustingsfabrikant (OEM), die verantwoordelijk is voor het
insluiten van soortgelijke antennes in verschillende apparatuur. De modulaire goedkeuring
van de regelgeving sluit de beperking van de verkoop op de markt niet uit, aangezien de
eindgebruiker de adapter zou kunnen insluiten in apparatuur met niet-goedgekeurde
antennes.

●

Hoewel MPI350 gebaseerd is op de standaard Mini-PCI Type IIIA-formulierfactor, zijn er
niettemin verschillen in de manier waarop een OEM de adapter insluit, waaronder de manier
waarop de adapter in het apparaat is vastgemaakt, hoe diversiteit wordt geïmplementeerd
(op-radio vs. off-radio) en of externe LEDs of een radio-off-schakelaar worden ondersteund.

●

Potentiële garantieproblemen die voorkomen dat een eindgebruiker MPI350 kan insluiten in
een laptop of ander apparaat.

●

V. Is Cisco MPI350 beschikbaar als een service-upgrade op bestaande laptops
nadat u een fabriek hebt ingesloten?

A. MPI350 van Cisco is in het algemeen niet beschikbaar als adapter voor de markt; Eigen OEM-
apparaten en individuele pc’s en apparaten kunnen echter besluiten om Cisco MPI350 als een
upgrade na de markt aan te bieden, specifiek in hun draadloze apparaten. Op dit moment biedt
alleen IBM een dergelijke "aftermarket"-upgrade aan voor bepaalde laptops die geschikt zijn voor
draadloze IBM. Uw klant moet contact opnemen met de OEM van uw pc en apparaat voor
specifieke informatie.

Q. Welke ondersteuning en hardwaregarantie wordt bij Cisco MPI350 geleverd?

A. Pc- en OEM-apparaten definiëren de ondersteuning- en hardwaregaranties voor Cisco MPI350
die in hun laptops en apparaten zijn geïntegreerd. Cisco biedt geen ondersteuning voor
hardwaregarantie voor Cisco MPI350.
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