
€ 38,99*voor

Hubbit Store

Vernuftige reisgenoot

Ga voor deze aanbieding snel naar: www.hubbit.nl/reisstekker

Officieel heet-ie zo: innoX-
plore iX-T01 All-in-One 
Travel Adapter Plug USB 

with built in Wifi Router. Kort-
weg: Wifi Reisstekker. Wat 
direct opvalt is de schuif aan de 
zijkant waarmee stopcontact-
pinnen voor respectievelijk UK, 
Europa, USA en Australië naar 
buiten  schuiven. Het apparaat 
verandert hiermee in een reis-
stekker waarop u een normale 
stekker - bijvoorbeeld van de 
lader van uw notebook -  kunt 
aansluiten. Wie een smartpho-
ne of tablet meeneemt, kan 
waarschijnlijk de adapter thuis 
laten. De Wifi Reisstekker is 
namelijk ook voorzien van een 
2.1 usb-poort die gebruikt kan 
worden om deze apparaten en 
misschien ook uw camera op  
te laden. 

Wat verder opvalt is de RJ45 
netwerkpoort. Sommige hotels 

bieden bijvoorbeeld wel inter-
net, maar alleen bekabeld. Dat 
lost u op door de routerfunctie 
van het apparaatje in te schake-
len. Even een bekabelde verbin-
ding maken en u hebt voor al uw 
apparaten uw eigen draadloze 
toegangspunt. 

U kunt de router eventueel  
verder configureren door erop 
in te loggen 
(http://192.168.16.254) en bij-
voorbeeld de naam (SSID) en 
het wachtwoord van uw draad-
loze netwerk te veranderen. De 
instellingen blijven bewaard, 
ook als u de reisstekker uit het 
stopcontact haalt. 

Bruggenbouwer
Op veel campings of parken met 
vakantiehuisjes wordt wel 
draadloos internet aangeboden, 
maar helaas is de kwaliteit van 
het signaal niet altijd even 
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Of u nu een business trip, korte vakantie of een 
lange reis naar het buitenland maakt, in alle geval-
len zult u ervoor moeten zorgen dat de nodige 
adapters, verloopstekkers en andere kabels wor-
den ingepakt. Gelukkig kan het ook eenvoudiger 
en wel met de vierkante stekker die u hier ziet: een 
combinatie van reisstekker, router, wifi-versterker 
en usb-oplader. Handig? Handig! 

Koop ’m nu met 
16 euro korting
Wilt u op vakantie ook het gemak dat deze handige Wifi 
Reisstekker biedt? Dat treft, want u kunt ’m nu in de Hubbit 
Store kopen voor € 38,99 (excl. € 7,50 verzendkosten). 
Ga naar www.hubbit.nl en sla uw slag!

Niet-abonnees betalen € 43,99 plus verzendkosten.

vOOrdeel
Specificaties 

1innoXplore iX-T01

1reissTekker (eU/UsA/AUs/Uk) 

1WiFi ieee 802.11b, g en n 

1�WiFi roUTer meT repeATer /  
Access poinT / bridge FUncTie

1Usb lAAdpoorT

1overspAnningsbeveiliging 

1�3 leds voor Usb poWer,  
WiFi en WAn/lAn

tInstellingen  
kunt u eenvoudig 
veranderen via de 
webinterface.

tEen brug slaan 
met een ander 
netwerk is via Quick 
Setting eenvoudig 
te realiseren.
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goed. In dat geval komt de repeater-
functie van de Wifi Reisstekker 
goed van pas. Het apparaatje fun-
geert dan als versterker. U plaatst 
’m  in een stopcontact op een plek 
waar de ontvangst het best is, logt 
erop in en zorgt er vervolgens voor 
dat hij verbinding maakt met het 
openbare netwerk. Zelf maakt u 
met uw apparaten verbinding met 
uw eigen draadloze netwerk waar-

van het signaal wél uitstekend is. 
Met deze functie kunt u ook de 
soms voorkomende restrictie 
omzeilen dat u maar met één appa-
raat tegelijk gebruik mag maken 
van een openbaar draadloos net-
werk. U maakt immers alleen met 
uw repeater contact, waardoor het 
onmogelijk is om te herleiden met 
hoeveel apparaten u daadwerkelijk 
online bent.

Tot slot
Het plezier van de WiFi Traveler 
Router zit ’m in zijn veelzijdigheid 
waardoor u met een beetje geluk 
een hoop verloopstekkers en kabels 
thuis kunt laten. Hij is beveiligd met 
een zekering van 6 Ampère waar-
door u – we hebben het niet getest – 
er in principe ook een zwaarder 
apparaat zoals een reisstrijkijzer op 
kunt aansluiten. Ook wifi werkt uit-
stekend. 

In de summiere handleiding 
wordt vreemd genoeg met geen 
woord gerept over de uitgebreide  
mogelijkheden van de ingebouwde 
router zoals een firewall, port for-
warding, DMZ, content filter en 
meerdere SSID’s. Leuk voor wie 
meer wil en genoeg manieren om 
niet alleen uzelf, maar ook de buren 
in het hotel, vakantiepark of op de 
camping van internet te voorzien. 
Nu maar hopen dat we deze slimme 
reisgenoot tijdens de vakantie niet 
verliezen.


