
Met Velop Wi-Fi zijn de mogelijkheden onbegrensd

Velop is een hoogwaardig, modulair Wi-Fi-systeem met dynamische 
tri-band technologie, dat een naadloos werkend mesh-netwerk met een 
groot bereik vormt. In tegenstelling tot traditionele routers met range-
extenders zorgt het tri-band Wi-Fi mesh-systeem van Velop voor Wi-Fi 
in uw hele huis zonder vertraging of bufferen. Velop-nodes zijn geschikt 
voor elk type woning. Met elke extra node die u toevoegt, vergroot u de 
Wi-Fi-dekking en breidt u uw mesh-netwerk uit.* Nodes werken samen 
als één mesh-netwerk met één Wi-Fi-naam en wachtwoord, zodat u niet 
meer van netwerk hoeft te wisselen. De compact en stijlvol 
vormgegeven nodes zijn zonder lelijke kabels in het zicht te plaatsen .

Velop is eenvoudig te installeren via de Linksys App en wordt geleverd 
met drie jaar beperkte garantie en technische ondersteuning.  

 Belangrijkste kenmerken
• Geschikt voor elk interieur 

Het compacte en stijlvolle ontwerp met verborgen 
aansluitingen neemt 88% minder ruimte in beslag dan 
traditionele routers.

• Eenvoudige installatie via app 
Eenvoudig te installeren met de intuïtieve Linksys App.

• Dynamische tri-band multiroom Wi-Fi 
Tri-band-technologie past zich dynamisch aan om alle 
apparaten van razendsnelle, naadloze Wi-Fi te voorzien.

• Eén netwerk met 100% naadloze Wi-Fi 
Werkt als één Wi-Fi mesh-netwerk voor een sterk signaal 
zonder onderbrekingen, overal in huis.

• 3 jaar garantie en 24/7 ondersteuning 
Drie jaar garantie en drie jaar gratis technische 
ondersteuning.
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Belkin, Linksys, Velop en veel andere productnamen en logo's zijn handelsmerken van de Belkin-bedrijvengroep. Vermelde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. [Alexa en het Amazon-logo zijn handelsmerken van Amazon.
com, Inc. of aan haar gelieerde ondernemingen.] Apple en het Apple-logo zijn in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple, Inc. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Android en Google Play zijn handelsmerken van 
Google Inc. Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en het gebruik ervan door Belkin gebeurt onder licentie. Wi-Fi en Wi-Fi Protected Setup zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de Wi-Fi Alliance. Het logo Wi-Fi 
CERTIFIED is een keurmerk van de Wi-Fi Alliance.

* Maximale prestaties zijn afgeleid van de specificaties van de IEEE 802.11-standaard. De werkelijke prestaties kunnen variëren, met een lagere capaciteit van het draadloze netwerk, lagere gegevensdoorvoersnelheden en een bereik en dekking 
die kleiner zijn. De prestaties hangen af van veel factoren, omstandigheden en variabelen, waaronder bouwmaterialen en constructie, het volume van het netwerkverkeer, de combinatie van gebruikte draadloze producten, interferentie en 
andere ongunstige omstandigheden. Voor de beste prestaties moet dit product worden gebruikt met compatibele AC2200 draadloze apparaten.  De standaard overdrachtssnelheden – 867 Mbps (voor elke 5GHz-band), 400 Mbps (voor 2,4 
GHz) – zijn fysieke gegevenssnelheden. De in werkelijkheid gerealiseerde doorvoersnelheid ligt lager en is afhankelijk van de combinatie van gebruikte draadloze producten en externe factoren.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De klant moet zelf zorgen voor een actief breedbandaccount bij een internetprovider om dit product en andere aangesloten apparaten te verbinden met het internet. 
Voor sommige apparaten is mogelijk een extra draadloze adapter of een Ethernet-kabel nodig om verbinding te maken.

* Gebaseerd op de maximumsnelheid (PHY-snelheid) waarmee gegevens zich over een draadloze verbinding kunnen verplaatsen, afwisselend tussen de twee draadloze 5GHz-banden in elke node. Elke node heeft drie Wi-Fi-banden: één 2,4GHz-
band en twee 5GHz-banden. Elke 5GHz-band heeft een doorvoersnelheid van 867 Mbps. Voor elke afzonderlijke verbinding wisselen nodes tussen de twee 5GHz-banden om uw netwerk te voorzien van 100% naadloze Wi-Fi. 
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De klant moet zelf zorgen voor een actief breedbandaccount bij een internetprovider om dit product en andere aangesloten apparaten te verbinden met het internet. 
Voor sommige apparaten is mogelijk een extra draadloze adapter of een Ethernet-kabel nodig om verbinding te maken.

De maximale prestaties zijn afgeleid van de specificaties van de IEEE 802.11-standaard. De werkelijke prestaties kunnen variëren, met een lagere capaciteit van het draadloze netwerk, lagere gegevensdoorvoersnelheden en een bereik en 
dekking die kleiner zijn. De prestaties hangen af van veel factoren, omstandigheden en variabelen, waaronder bouwmaterialen en constructie, het volume van het netwerkverkeer, de combinatie van gebruikte draadloze producten, interferentie 
en andere ongunstige omstandigheden. Voor de beste prestaties moet dit product worden gebruikt met compatibele AC2200 draadloze apparaten.  De standaard overdrachtssnelheden voor elke node – 867 Mbps (voor elke 5GHz-band), 400 
Mbps (voor 2,4 GHz) – zijn fysieke gegevenssnelheden. De in werkelijkheid gerealiseerde doorvoersnelheid ligt lager en is afhankelijk van de combinatie van gebruikte draadloze producten en externe factoren.

Hiervoor kan een software/firmware-update nodig zijn. Deze kunt u downloaden van linksys.com/support.
Het bereik kan variëren afhankelijk van het aantal nodes en de plaatsing ervan in het systeem. Specificaties van het bereik zijn gebaseerd op resultaten van prestatietests onder normale gebruiksomstandigheden. Het werkelijke bereik varieert 
afhankelijk van obstakels, gebruiksomgeving en bouwmaterialen. Claims over het draadloze bereik dienen uitsluitend ter indicatie en zijn niet gegarandeerd, aangezien elk draadloze netwerk uniek is. 

Ook compatibel met Windows 10 

 1 node (WHW0301 -EU/-UK/-ME)
• Linksys Velop-node
• Ethernet-kabel
• Voedingsadapter
• Snelstartgids
• Gedrukte documentatie

  2 nodes (WHW0302 -EU/-UK/-ME)
• 2 Linksys Velop-nodes
• Ethernet-kabel
• 2 voedingsadapters
• Snelstartgids
• Gedrukte documentatie
 
  3 nodes (WHW0303 -EU/-UK/-ME)
• 3 Linksys Velop-nodes
• Ethernet-kabel
• 3 voedingsadapters
• Snelstartgids
• Gedrukte documentatie
 

  Wi-Fi mesh-connectiviteit voor naadloze Wi-Fi 
en gelijktijdig streamen

  Wi-Fi AC2200 (867 + 867 + 400 Mbps)* met mu-mimo
 2,4GHz-band - 400 Mbps*
  5GHz-band 1 - 867 Mbps*
  5GHz-band 2 - 867 Mbps*
  Gelijktijdig gebruik van drie frequentiebanden (tri-band)
  IEEE 802.11 b/g/n – 2,4 GHz – 256QAM-ondersteuning
  IEEE 802.11 b/n/ac – 5 GHz – 256QAM-ondersteuning
  Beamforming – Voor 2,4GHz- en 5GHz-banden
  Technologie voor naadloos roamen

  Processor en geheugen voor snellere verwerking
   716 MHz quad-core
  4 GB flash en 512 MB RAM

  Antenne voor uitgebreide dekking
  Zes antennes en krachtige signaalversterkers

  Kabelaansluitingen voor WAN- en LAN-connectiviteit
  Twee Gigabit-poorten met automatische detectie voor 

WAN- en LAN-verbinding
  Bluetooth 4.0/LE voor veilige en eenvoudige  

installatie via app

 Werkfrequenties
 2412-2472 MHz
 5180-5240 MHz
 5500-5700 MHz

 Zendvermogen
 2412-2472 MHz: 19,77 dBm
 5180-5240 MHz: 22,88 dBm
 5500-5700 MHz: 26,68 dBm

 Type antenne Dipool 

 Antenneversterking 
 Bluetooth: 3,13 dBi
 ZigBee: 2,52 dBi

 Wi-Fi
  2412-2472 MHz: 3,43 dBi
  5180-5240 MHz: 4,35 dBi
  5500-5700 MHz: 3,86 dBi

 Voeding 
  In: 100-240 V AC 50/60 Hz 0,7 A
  Uit: 12 V DC A2 

 
Beveiliging 

  WPA2 personal draadloze versleuteling

  Afmetingen – Compact formaat voor elk interieur
 Vierkante voet: 7,9 x 7,9 cm  
  Hoogte: 18,5 cm

  Nodig voor eenvoudige installatie via app 
Mobiele apparaten met Android 4.0.3 of iOS 8 en hoger

Inhoud van de verpakking: Technische specificaties:

Fabrikant: Linksys LLC
Merk: Linksys
Model: WHW030x
Beschrijving: Velop multiroom Wi-Fi-systeem

© 2016 Belkin International, Inc. en/of zijn gelieerde ondernemingen.  
Alle rechten voorbehouden.
Linksys Pte. Ltd. t.a.v. Belkin BV Tupolevlaan 1, 
1119 NW Schiphol-Rijk, Nederland 
Gefabriceerd in China

Artikel- 
nummer

WHW0301-EU 
(1 Node)

WHW0302-EU 
(2 Nodes)

WHW0303-EU 
(3 Nodes)

WHW0301-ME 
(1 Node)

WHW0302-ME 
(2 Nodes)

WHW0303-ME 
(3 Nodes)

WHW0301-UK 
(1 Node)

WHW0302-UK 
(2 Nodes)

WHW0303-UK 
(3 Nodes)

UPC 745883728152 745883728213 745883728442 745883728169 745883728237 745883728466 745883728176 745883728411 745883728473

EAN 4260184666775 4260184666812 4260184666850 4260184666799 4260184666836 4260184666874 - - -

Onderkant

Ethernet-aansluitingen

DC-aansluiting

Aan-uitknop

Resetknop Statuslampje

Bovenkant Achterkant Linksys App


