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FRITZ!WLAN REPEATER 1160

PLANTRONICS VOYAGER 5200

Tyske AVM markedsfører 
sig som et let alternativ til 
andre netværksprodukter, 
men med Fritz!WLAN Re-
peater 1160 var opsætnin-
gen nu ikke så enkel. Re-
peateren sættes i en stik-
kontakt et stykke væk fra 
din router, og så forlænges 
rækkevidden af dit trådløse 

Besværlig netværksforlænger

Fritz!WLAN Repeater 1160 
skal sættes direkte ind i en 
stikkontakt – herfra sendes 

dit trådløse netværk ud til 
resten af huset. 

netværk, så det fx også 
dækker i haven eller på en 
førstesal. Det lykkedes os 
dog ikke at koble router og 
repeater sammen ved blot 
at trykke på en WPS-knap 
på begge enheder. I stedet 
koblede vi en pc på repeate-
rens eget netværk, åbnede 
en browser og indtastede 
adressen til repeateren. Det 
står altsammen i manualen, 
som desværre ikke er på 
dansk.
 AVM’s repeater udvider 
dit netværk ved at oprette 
et nyt netværk med samme 
navn og kode. Andre re-
peatere opretter typisk nye 
netværk, der hedder noget 

 Mange indstillinger
 God visning af sendestyrke
 Bøvl med opsætningen 

Netværk: 802.11a/b/g/n, 1.000 
Mbit LAN, 2,4 og 5 GHz
Kryptering: WPA/WPA2, WPS
Hastighed: 866 Mbit/s (ac), 
300 Mbit/s (n)
Størrelse: 12,5 x 7,7 x 6,3 cm

www.avm.de

Fritz!WLAN Repeater 1160

Endnu en gang har Plantro-
nics lanceret et virkelig so-
lidt Bluetooth-headset, som 
virker med alle slags 
smartphones. Det er spæk-
ket med følere og kan 
blandt andet selv ”tage te-
lefonen”, når du sætter det 
på øret, og ligeledes føre 
samtalen tilbage til telefo-
nen, når du tager det af 
igen. Derudover har det et 
støjfi lter, så du går klart og 
tydeligt igennem i modta-
gerens ende.
 Lydkvaliteten under sam-
tale er generelt høj. Vi te-
stede Voyager 5200 med en 
iPhone, og hvor det almin-
delige øreprop-headset, der 
følger med iPhones, dagligt 
afføder klager som ”jeg kan 
ikke høre, hvad du siger” og 

Lækkert headset 
med støjreduktion

Et glimrende og behageligt 
headset, som er garant for 
en klar og tydelig samtale.

 Behageligt og let
 God lyd
 Nem betjening
 Mange smarte funktioner
 Ingen oplader

Tilslutning: Bluetooth
Batteritid: 7 timers taletid
Opladningstid: 90 minutter
Vægt: 20 gram
www.plantronics.dk

Plantronics Voyager 5200

Den aflange mikrofon er aero-
dynamisk designet, så den skærer 
sig gennem vinden uden at støje.

”du går dårligt igennem”, er 
sagen helt anderledes her. 
Den lille højttaler leverer en 
fi n kvalitet og kan desuden 
servere en lydstyrke, der 
overdøver vind- og vejstøj, 
når man bevæger sig rundt 
i trafi kken. Og på samme 
måde er mikrofonen forsy-
net med støjfi ltre, der også 
skærmer af for omgivende 
støj. Det samlede resultat 
er, at Voyager 5200 er en for-
nøjelse at føre telefonsam-
taler med. 
 Udover at headsettet kan 
bruges til samtale, byder 
Plantronics også på masser 
af andre stærke funktioner. 
Voyager 5200 kan eksem-
pelvis bruges til at fjernbe-
tjene Siri og Google Now, 
iPhones og Androids digi-

andet, så man altid kan se, 
om man er på original-net-
værket. Med AVM’s metode 
er det svært at komme ind 
til indstillingerne, fordi det 
kræver, at man er koblet på 
det trådløse netværk via re-
peateren. Processen bliver 
ikke lettere af, at adressen, 
som man ifølge manualen 
skal anvende, simpelthen 
ikke virker. Når repeateren 
langt om længe er installe-
ret, får du udmærket ræk-
kevidde og en acceptabel 
hastighed på det nye net-
værk. Du kan endda se net-
værkets sendestyrke på 
lamper på forsiden af en-
heden. /RAS

tale taleassistenter, hvor du 
eksempelvis kan bede om 
at ringe op til bestemte per-
soner eller få sendt beske-
der. Headsettet er blødt og 
let, og jeg kunne snildt hol-
de ud at have det på i timer 
ad gangen. Dertil kommer, 
at det passer lige godt til 
både højre og venstre øre. 
Batteriet, som holder i op til 
syv timers tale, oplades via 
det medfølgende USB-ka-
bel, men der følger ingen 
oplader med, så du må en-
ten slutte det til en USB-port 
på pc’en eller bruge din 
 telefonoplader. /ERK
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