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TP-LINK ARCHER C50
899 Kč

Cena celkem:

(bez DPH: 743 Kč)
989 Kč

Běžná cena:

90 Kč

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

NARTPL1045
Archer C50
36 měsíce (ů)
Nové zboží

Popis
TP-Link Archer C50
Wi-Fi router pracující v pásmech 2,4 a 5 GHz. Podporuje standard 802.11 a/b/g/n/ac. V pásmu 2,4 GHz dosahuje
přenosových rychlostí až 300 Mbit/s a v pásmu 5 GHz až 867 Mbit/s.

Čtyři externí antény zajišťují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí. Aplikace TP-Link Tether nabízí nejsnadnější
způsob, jak přistupovat k routeru a spravovat jej prostřednictvím vašeho zařízení s operačními systémy iOS nebo Android.
Podporuje standard 802.11ac
Souběžná připojení v pásmu 2,4 GHz rychlostí 300 Mb/s a v pásmu 5 GHz rychlostí 867 Mb/s poskytují celkovou
dostupnou šířku pásma 1200 Mb/s

Čtyři externí antény zajišťují stabilní bezdrátové spojení a optimální pokrytí
Síť můžete snadno spravovat díky aplikaci TP-Link Tether
Podporuje funkce IGMP Proxy/Snooping, Bridge a Tag VLAN pro optimalizaci streamingu IPTV
Podporuje režim Access Point umožňující vytvářet nové přístupové body ve vaší Wi-Fi síti
.
Vysoká rychlost bezdrátového přenosu dat díky protokolu 802.11ac
Router TP-Link Archer C50 je vybaven standardem Wi-Fi nové generace – 802.11ac, který je 3x rychlejší než bezdrátové
přenosy podle standardu N a umožňuje dosáhnout kombinované rychlosti bezdrátového přenosu dat až 1,2 Gb/s. Díky
kombinovaným rychlostem 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 867 Mb/s ve volnějším a technicky vstřícnějším pásmu 5 GHz je
router Archer C50 vynikající volbou pro streamování videa v HD rozlišení bez zadrhávání, hraní online her a dalších využití,
která jsou náročná na šířku pásma
Dvoupásmové připojení s celkovou šířkou pásma 1,2 Gb/s pro práci i zábavu bez zadrhávání
Router Archer C50 pracuje ve dvou pásmech 2,4 GHz a 5 GHz a zajišťuje tak skvělý zážitek při používání bezdrátové sítě.
Souběžné využití obou pásem vám nabízí možnost ﬂexibilně používat dvě samostatné sítě – jejichž šířky pásem se vzájemně
podpoří, aby vše co potřebujete fungovalo hladce. Nenáročné úkoly, jako je posílání e-mailů nebo prohlížení internetu
zvládne pásmo 2,4 GHz, zatímco aplikace, jež potřebují velkou šířku pásma, jako hraní online her nebo streamování HD
videa, obslouží pásmo 5 GHz – vše současně.
Inovativní konstrukce antén zajišťuje maximální pokrytí
Všechna vaše zařízení budou připojena stabilně a účinně díky čtyřem anténám. Technologie PA zvýší vysílací výkon Wi-Fi sítě
a LNA zvyšuje přijímací citlivost, aby rozšířila dosah pokrytí vaší domácnosti Wi-Fi signálem.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Standard: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Rychlost datového přenosu: 867 Mbit/s 5 GHz, 300 Mbit/s 2,4 GHz
Anténa: 4 x externí anténa (ﬁxní)
Porty: 4 x RJ-45 LAN, 1 x RJ-45 WAN
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz a 5 GHz
Zabezpečení: 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
Podpora PoE: ne
Rozměry: 229,87 x 144,19 x 36,85 mm

