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MIKROTIK ROUTERBOARD RBWAP2ND
Cena celkem:

1 162 Kč
(bez DPH: 961 Kč)

Běžná cena:
Ušetříte:
Kód zboží:
Part No.:
Záruka:
Stav:

1 279 Kč
116 Kč
NAAMKR1009
RBwAP2nD
26 měsíce (ů)
Nové zboží

Popis
MikroTik RouterBOARD RBwAP2nD
Ideální AP pro pokrytí zahrady, verandy a jiných venkovních prostor. AP lze velmi jednoduše připevnit na stěnu a zajistit tak
přístup k internetu na libovolném místě. Velkou předností je voděodolný kryt a integrovaná všesměrová anténa.
Zařízení má integrovanou přepěťovou ochranu. Součástí jednotky je software RouterOS MikroTik s licencí L4. Jednotku tak lze
použít jako přístupový bod. wAP má integrovaný PoE splitter, lze jej tedy napájet přímo po UTP kabelu. Podporuje také
normu 802.3af/at a tak lze jednotku napájet po UTP kabelu až na vzdálenost 100 m. Součástí balení je kromě PoE splitteru,
zdroje a držáku také speciální šroub, který zamezuje neoprávněnému vniknutí do zařízení. V RouterOS MikroTik je také nově
přidaný průvodce, díky kterému jednotku snadno a rychle nastavíte.
Informace k systému RouterOS MikroTik
Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li poradit se složitějším nastavením, můžete využít naší
podpory.
Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich školeních.
Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto srovnávací tabulku, kde najdete i další informace, které Vám s
výběrem pomohou.
Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně podporují IPv6, mají ﬁrewall, Queues, NAT a s licencí L4 podporují
CAPsMAN server.
MikroTik lze nastavit přes webové rozhraní, přes mobilní aplikaci, anebo programem winbox, který je ke stažení
na mikrotik.com.
MikroTik má "Quick Set" tedy možnost rychlého nastavení. Na výběr je z několika přednastavených proﬁlů.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: 802.11b/g/n
Anténa: 2 dBi
Porty: 1 x 10/100 Ethernet port
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz
Podpora PoE: ano
Rozměry: 185 x 85 x 30 mm

