https://lan.shop.pl 22 652 16 26 info@apollo-multimedia.pl

ZYXEL NWA1123 AC HD TRIPLE
PACK
CENA Z PODATKIEM VAT:

2 406,00

PLN
CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: ZyXEL
Numer katalogowy: NWA1123-ACHD-EU0102F

OPIS PRZEDMIOTU

Dane techniczne:
Producent:

Zyxel

Gwarancja:

Limited Lifetime

Funkcje urządzenia:

AP

Zestaw

Tak, 3 urządzenia

Interfejsy

2 x 10/100/1000 Mb/s
Cable/xDSL (RJ45)

Power of Ethernet (PoE)

Tak

WiFi

Tak

Standard

2.4 GHz ; 5 GHz , 802.11b / g / n
/ ac

Zarządzalny

Tak

Siła Anten

2.4 GHz – 3dBi
5 GHz – 3dBi

Wymiary

211 x 223 x 39mm

Waga

750 g

Zasięg sieci bezprzewodowej wszędzie, gdzie się
znajdujesz
Hybrydowy punkt dostępowy Zyxel NWA1123-AC HD 802.11ac obsługuje łączną
prędkość transmisji danych do 1,6 Gb/s. Dzięki innowacyjnemu projektowi anteny i
podejściu ﬁrmy Zyxel "RF First", NWA1123-AC HD zapewnia większy zasięg i wyższe
prędkości połączenia dla każdego klienta.
NWA1123-AC HD obsługuje NebulaFlex, dzięki czemu możliwe jest łatwe przełączanie
się za pomocą kilki kliknięć między trybem samodzielnej pracy oraz trybem
zarządzanym z chmury z z bezpłatną licencją.

MU-MIMO – nowa deﬁnicja Wi-Fi
Bazująca na standardzie 802.11ac, druga generacja technologii Wave2 prezentuje
Multi-User MIMO (MU-MIMO). To ważny krok w rozwoju sieci bezprzewodowej, który
umożliwia punktom dostępowym połączenie się z wieloma klientami jednocześnie,
oferując 300% wydajności dla każdego punktu dostępowego 3x3.

Single-User MIMO
Multi-User MIMO

Druga generacja transmisji kształtowanego sygnału
oznacza korzyści dla całej sieci
Technologia Transmit Beamforming (TxBF), to kolejny kluczowy element niezawodnych
instalacji bezprzewodowych w środowisku dużej liczby urządzeń. Zwiększa całkowitą
prędkość transmisji danych sieciowych, co przynosi korzyści nie tylko klientom MUMIMO, ale także wszystkim pozostałym użytkownikom sieci.

ZyXEL
Inni producenci

Zbudowany z myślą o najwyższej wydajności
Model NWA1123-AC HD posiada moduł antenowy o wysokiej wydajności, wzmacniacze
mocy klasy premium oraz elementy konstrukcyjne generujące niski poziom zakłóceń.
Dzięki temu urządzenie zapewnia doskonałą wydajność bezprzewodową, większą niż
dostępne na rynku konkurencyjne produkty Wave 2.

Zoptymalizowana sieć Wi-Fi z zaawansowaną
funkcjonalnością
Aby zapewnić wyjątkową wydajność w środowisku dużej liczby urządzeń, NWA1123-AC
HD charakteryzuje się odpornością na zakłócenia 3G / 4G, doskonałą czułością
odbiornika i DCS, co zwiększa zakres usług dla większej liczby klientów i zapewnia
lepszą jakość połączeń.
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