
Tatilde kendinizi sınırlamayın! 

İnternete özgürce erişmenin keyfini yaşayın… 

 

Geleceğin teknolojisini bugünden sunan AirTies, kablosuz alan genişletici Air 4443 ile tatilde 

ailece sınırsız internet deneyimini yaşamanızı sağlıyor. 

Evinizdeki kablolu modeminize bağlayacağınız Air 4443 sayesinde internetinizi kablosuza 

dönüştürebilir ve tüm cihazlarınız ile özgürce internete bağlanabilirsiniz.  

Ayrıca GSM operatörünüzden aldığınız VINN, Vodem veya Jet cihazlarınızı Air 4443’e takıp, 

interneti tek bir bilgisayar ile sınırlamadan tüm aileniz ile paylaşmanın zevkini yaşarsınız. 

USB tak&paylaş özelliği, USB 3G desteği ve kablonet kullanıcıları için router özelliği ile 

Air 4443 size 3’ü bir arada çözüm üretiyor.  

Air 4443’ün Medya Sunucu özelliği ile USB portuna bağlayacağınız harici diskinizdeki 

fotoğraf, film ve müzik içeriklerine akıllı tabletinizde, akıllı telefonunuzdan ve laptopınızdan 

kablosuz olarak erişmeniz mümkün. 

Sahip olduğu 802.11n ile 300 Mbps’ye varan hızlarda kablosuz veri taşımanıza olanak 

sağlayan Air 4443 ile tatilde internetsiz kalmayın, internet keyfini özgürce yaşayın! 

AirTies Hakkında: 2004 yılında ABD Silikon Vadisi’nden Türkiye’ye dönüş yapan idari ve teknik bir 

ekip tarafından kurulan AirTies, elektronik cihazları birbirine, internete ve insanlara kablosuz olarak 

bağlayan ürünler geliştiriyor.  Ürün portföyünde kablolu-kablosuz yerel ağ ürünleri (LAN) internet 

üzerinden telefon (VoIP), aksesuarlar ve internet üzerinden televizyon (IPTV) ürünleri yer 

alıyor.  AirTies, bugün geldiği noktada, başta Doğu ve Kuzey Avrupa olmak üzere dünyanın birçok 

ülkesinde ev kullanıcıları ve KOBİ’ler için çözüm geliştiriyor. Türkiye’deki tüm telekom operatörleri ile 

işbirliği bulanan AirTies,  başta Avrupa olmak üzere dünyanın önde gelen telekom operatörleri ile de 

projeler gerçekleştiriyor. Türkiye’de Ar-Ge Merkezi Belgesi’ne sahip 82 şirketten biri olan AirTies, 

uzman Ar-Ge kadrosu ile çip üreticilerine bağımlı olan rakiplerinin aksine kendi ürünlerini tasarlayıp 

geliştiriyor. Faaliyet gösterdiği pazarların altyapısı, dinamikleri ve tüketici ihtiyaçlarını göz önünde 

bulundurarak ürün geliştirme yapan AirTies, bu yaklaşımın sonucu olan yerelleştirme stratejisi ile 

girdiği pazarlarda hızlı bir büyüme sergiliyor. IP ve Web TV projelerine yönelik çözümleri ile birçok 

uluslararası ödüle layık bulunan AirTies, müşteri odaklı yaklaşımını Ar-Ge gücüyle birleştirerek 

kullanıcıların hayatını kolaylaştıran teknolojiler geliştiriyor. 
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