
Bliv Cisco-Linksys ambassadør 
 
 

Den 3. april i år lancerer Cisco Systems, Inc. en serie af trådløse audio 
produkter samt medie-servere til håndtering af al din musik, video og 
billeder. 
 
Vi føler at de bedste ambassadører vi kan få for disse produkter, er tilfredse 
kunder som andre kan bruge til at få anbefalinger fra.  
 
Vi har hermed fornøjelsen af at invitere jeres/dine medarbejdere, familie og 
venner til at få en live demonstration af Cisco-Linksys´ nye trådløse musik 
system og medie-servere. 
 
Efter en produkt præsentation vil du have mulighed for at registrere dig som 
ambassadør, så det også fremover vil være muligt at opleve vores 
innovative produkter før de kommer på markedet. Produkterne vil kunne 
købes til en meget fordelagtig pris og oftest før alle andre. Der er ikke tale 
om demo modeller, eller at jeres medarbejdere skal være test personer for 
vores lancering, men blot at vi ønsker at ramme et antal personer i vores 
primære fokus gruppe først og derfor tilbyder dette arrangement. 
 
Som ambassadør påskønner vi at du fortæller venner, familier og 
omgangskreds om produkterne og dine oplevelser med dem. 
 
 

 
 
 
Wireless Home Audio 
 
Vores nye trådløse high end audio system giver mulighed for at streame al 
din digitale musik fra pc, iPod eller servere til det rum i hjemmet, du måtte 
ønske. 
 

• Afspil enhver sang hvor som helst, når som helst – uafhængig af 
hinanden 

• Kontroller alle zoner via den trådløse fjernbetjening 
• Giver mulighed for at afspille musik i hele huset eller i individuelle 

rum  
• Det er sjovt, det er nemt, det er trådløst 
 

 



 

                      
 
 
Media Hub 
 
Den nye Media Hub er en kombineret NAS og medie-server som giver dig 
mulighed for at gemme al digital underholdning som musik, video og 
billeder på ét sted. Du kan streame musik og/eller billeder samtidig rundt i 
hjemmet. Media Hub´en kommer med en pre-installeret harddisk og en 
ekstra fri bås til endnu en harddisk.     
  
Media Hub´en sættes til din trådløse router og streamer derefter dine filer. 
Når Media Hub´en først er installeret og tilsluttet routeren via Ethernet-
forbindelsen vil den straks genkende og kommunikere med andre tilsluttede 
pc´er i hjemmet samt andre Linksys- Cisco enheder, fx Wireless Home 
Audio. 
 

• Media Hub´en indeholder software til automatisk sikkerheds-
opdatering af dine filer 

• Enkel og elegant brugergrænseflade til håndtering og visning af 
indhold 

• Giv dine venner eller familie fjernadgang til dine filer via internettet 
• Og meget mere 

 
Ønskes der yderligere produkt information – se www.linksysbycisco.com 
 
Vi ser frem til at møde jer. 
 
 
Med venlig hilsen 
Cisco-Linksys 
        
 

 

http://www.linksysbycisco.com/

