
Domowy System Bezprzewodowy Mesh Wi-
Fi AC1200
Domowy Zestaw Bezprzewodowy Mesh z Jednym Routerem i
Dwoma Repeaterami, AC1200, Kanały 2.4 oraz 5 GHz, Biały
Part No.: 525725
EAN-13: 0766623525725 | UPC: 766623525725

Features:

 Niezwykle prosta instalacja
 Idealny do obszarów o powierzchni do 420 m²
 Wykorzystuje inteligentną technologię siatki mesh aby znaleźć
najszybszą ścieżkę do Internetu
 Przepustowość do 867Mbps w paśmie 5GHz oraz do 300Mbps w paśmie
2.4GHz
 W zestawie router z jednym portem WAN 10/100/1000 Mbps, jednym
portem LAN 10/100/1000 Mbps i jednym portem LAN 10/100 Mbps
 W zestawie dwa repeatery z dwoma portami LAN 10/100/1000 Mbps i
jednym portem LAN 10/100 Mbps
 Prosta instalacja z poziomu aplikacji na smartfon lub poprzez interfejs
Web
 Umożliwia zarządzanie urządzeniem poprzez aplikację na smartfon
 Wyposażony w funkcję dotknij i połącz umożliwiającą łatwe
udostępnienie połączenia sieciowego gościom
 Obsługa szyfrowania WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
 Każda jednostka wyposażona w cztery anteny dookólne 3dBi
 Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Standardy
• IEEE 802.11b (11 Mb/s Wireless LAN)
• IEEE 802.11g (54 Mb/s Wireless LAN)
• IEEE 802.11n (300 Mb/s Wireless LAN)
• IEEE 802.11ac (1200 Mbps Wireless LAN)
• IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
• IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Typu 2)
• IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Certyfikaty
• FCC Class B
• CE
• RoHS

O pe?n? ofert? produktów Intellinet pytaj lokalnego resellera lub odwied? stron? www.intellinet-network.com. Wszystkie nazwy handlowe
i towarów wyst?puj?ce w niniejszej publikacji s? znakami towarowymi zastrze?onymi lub nazwami zastrze?onymi odpowiednich firm
odno?nych w?a?cicieli i zosta?y zamieszczone wy??cznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powy?szych dokumentów,

wykorzystanie zawarto?ci jest zabronione.



Parametry Techniczne
• Pamięć flash: 64MB
• Pamięć RAM: 512 MB DDR2
• Chipset: MT7620A + MT7612E + RTL8211F

Specyfikacja Bezprzewodowa
• Zakres częstotliwości bezprzewodowej: 2.4 - 5 GHz
• Przepustowość
  – 5 GHz: do 867 Mbps
  – 2.4 GHz: do 300 Mbps
• Moc wyjściowa nadajnika:
  - 2.4GHz: 20 dBm max.
  - 5 GHz: 23 dBm max.
• Bezpieczeństwo: szyfrowanie WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

• Anteny
  - Cztery anteny dookólne 3dBi na jednostkę

Sygnalizacja Diodowa
• Aktywność danych na portach LAN i WAN
• Status routera oraz repeatera
  Jeden dynamiczny wskaźnik statusu:
  - Czerwony: brak dostępu do Internetu
  - Niebieski: aktywny - dostęp do internetu, migający - proces parowania w
trakcji lub aktywny dostęp połączenia dla gości

Parametry Fizyczne
• Wymiary (jednostka): 100 x 100 x 105 mm
• Waga: (jednostka): 315 g

Warunki Otoczenia
• Temperatura pracy: 0 - 40˚C (32 - 104°F)
• Wilgotność pracy: 10 – 90% RH, bez kondensacji
• Temperatura magazynowania: -10 - 70°C (14 - 158°F)

Zasilanie
• Zewnętrzny zasilacz 5V DC 2A (na jednostkę)

Zawartość Opakowania
• Domowy System Bezprzewodowy Mesh Wi-Fi AC1200
• Trzy zasilacze
• Kabel sieciowy
• Instrukcja Szybkiej Instalacji
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