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ROUTERBOARD MIKROTIK RB952UI-5AC2ND HAP AC LITE
Cena celkem:

1 196 Kč
(bez DPH: 988 Kč)

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

1 315 Kč
120 Kč
NABMKR1073
RB952Ui-5ac2nD
26 měsíce (ů)
Nové zboží

Popis
MikroTik RB952Ui-5ac2nD hAP ac lite
RB952Ui-5ac2nD hAP ac lite je dual band Wi-Fi router. Hlavní předností je podpora pásma 2,4 GHz i 5 GHz, a to v super
rychlém standardu 802.11n/ac. Výborný router do domácnosti i kanceláře.
První RouterBoard od MikroTiku, se kterým nemusíte řešit jakou frekvenci podporuje Vaše zařízení. RouterBoard hAP ac nyní
zároveň podporuje frekvence 5 GHz i 2,4 GHz, a to včetně nejrychlejších standardů 802.11n a 802.11ac. Velkou
předností je i možnost připojení USB disku a nebo 3/4G modemu přes USB konektor. RouterBoard nabízí i velký výkon v
podobě 650 MHz procesoru a rychlé paměti RAM.
Anténky jsou integrované v jednotce. Pro pásmo 2,4 GHz je určená duální anténa se ziskem 1,5 dBi. Pro pásmo 5 GHz jedna
anténa se ziskem 2 dBi. RouterBoard je dodáván včetně krytu a zdroje.
RouterBoard je možné napájet nejen pomocí klasického konektoru jack, ale také přes PoE (k tomu je určený PORT 1, ostatní
porty POE napájení nepodporují!).
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
Frekvence: 2,4/ 5 GHz

Standard: 802.11a/b/g/n/ac
Porty: 5 x RJ-45, 1 x USB 2.0
Podpora PoE: ano
Rozměry: 113 x 89 x 28 mm

