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Full trådløsdekning hjemme
med Air 4920

Fakta om
AirTies Air 4920

	
  

Gjør som proffene, få full utnyttelse av
bredbåndsabonnementet ditt over hele boligen
med et nett av trådløse tilgangspunkter.
La Air-nettverket ta jobben
Air 4920 er et kompakt og effektivt trådløst tilgangspunkt med innebygde
antenner. Når flere Air 4920 kobles til hverandre, danner de et robust og
intelligent nettverk som fordeler den trådløse datatrafikken.

Gir full trådløsdekning med automatisk
tildeling av beste forbindelse uansett
hvor i boligen du befinner deg.
Trådløsstandarder: Nyere maskiner og
dingser som støtter 802.11n og ac vil ha
best ytelse. Eldre utstyr som bruker a, b og
g støttes, men vil gi dårligere ytelse.
Begge frekvensbånd (2.4GHz og 5GHz)
kan brukes samtidig, og det beste

Enhetene kommuniserer trådløst med hverandre, mens hovedenheten er
kablet direkte til ruter. Der mange trådløsforsterkere (“repeatere”) bruker opp
kapasitet på seg selv og belaster ruteren, overtar Air-nettverket i stedet hele
trådløsjobben og gjør den bedre.

tilgjengelige velges automatisk
Enkel pålogging: Bruk WPS-knappen eller
nettverks-ID og passord, som er likt for alle
enhetene dine og kan endres via web.

Hvorfor tre eller flere enheter
Ett enkelt tilgangspunkt eller én ruter vil alltid ha begrenset rekkevidde og
kapasitet. Disse begrensningene er en del av trådløsteknologien, ikke
problemer med ruteren din.

Automatisk oppdatering av fastvare
Trådløs video: simultankapasitet for 10x
HD (der hver video har inntil 20Mb/s)

Air-nettverket sørger for at du alltid er koblet til der du får den beste ytelsen.
Det hindrer én enkelt maskin eller dings (for eksempel en eldre smarttelefon) i
å sabotere for andre, og det lar deg bevege deg rundt i boligen uten å merke
at du skifter tilgangspunkt. Den beste dekningen og brukeropplevelsen får du
derfor med tre AirTies-enheter – eller flere hvis boligen er stor, har mange
etasjer, betongvegger eller vinklet planløsning som sperrer for
trådløssignalene.

CE-sertifisert og energieffektiv
2 års garanti
Størrelse: 100mm (høyde) x 108,4mm
(dybde) x 41,5mm (bredde)

Tekniske detaljer

>

IPTV-tilpasset: IP QoS, VLAN, WAN-to-VLAN-mapping, IGMP-støtte, Any Port Any Service

>

Porter: 2 Gb Ethernet LAN (RJ45), strøm

>

Trådløs overføringsstyrke: Max 20 dBm EIRP @ 2.4GHz, Max 23dBm EIRP @5GHz (inkl. antenner).

>

Trådløse sikkerhetsvalg: WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WEP (64/128bit), MAC-adressefilter, skjult SSID

>

Trådløse standarder: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11n, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i

>

Trådløs kommunikasjonshastighet i Mb/s: 802.11a/b/g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54. 802.11n: 6,5 to 300. 802.11ac 6,5 to 1300

>

Frekvenser: 2.4000 GHz to 2.4835 GHz, 5.150GHz to 5.250GHz, 5.250GHz to 5.350GHz, 5.470GHz to 5.725GHz

>

MSSID (Multi SSID): Støtte for å opprette flere nettverks-IDer.

>

Reset-knapp for tilbakestilling til fabrikkstandard.

>

Fungerer ved temperaturer mellom 0°C og ca. 40°C.

	
  

