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ZYXEL MULTY X PLUS 2 PACK
CENA:

2 421,19 PLN
CZAS WYSYŁKI: NA ZAMÓWIENIE
Producent: ZyXEL
Numer katalogowy: WSQ60-EU0201F

OPIS PRZEDMIOTU

Dane techniczne:
Producent:

Zyxel

Gwarancja:

24 miesiące

Funkcje urządzenia:

Router z funkcją tworzenia wewnętrznego Wi-Fi

Interfejsy

1 x 10/100/1000 Mb/s WAN (RJ45)
3 x 10/100/1000 Mb/s LAN (RJ45)
1 x USB 2.0

WiFi

Tak 802.11b /g /n /ac

Prędkość WiFi*

Do 400 Mbps przy 2.4GHz
Do 1733 Mbps przy 5GHz

Siła Anten

9 x 4dBi

Funkcje

Bridge Mode, Beamforming, Daisy Chain

Zabezpieczenia

b/d

Wymiary

236 x 178 x 51mm

Waga

740g

*Maksymalne bezprzewodowe prędkości przesyłania danych do 400 Mb / s przy 2,4 GHz i 1733 Mb / s przy 5 GHz przy jednoczesnej transmisji
pochodzą ze specyﬁkacji IEEE Standard 802.11. Rzeczywiste prędkości przesyłu danych mogą się różnić w zależności od warunków sieciowych, w
tym: odległość, traﬃckowanie sieci, materiały budowlane / konstrukcja, zakłócenia od innych urządzeń bezprzewodowych i inne niekorzystne
czynniki.

5 opcji montażu dla elastycznej instalacji
Dyskretny system montażu Multy oferuje prostą instalację w wielu różnych wariantach, zapewniając
wygodę wyboru lokalizacji urządzenia w twoim otoczeniu.

Zaprojektowany do montażu w dowolnym miejscu
Dodatkowa funkcjonalność zestawu montażowego umożliwia umieszczenie urządzenia na ścianie lub
suﬁcie.

Swoboda wyboru
Łatwość montażu wraz z uchwytem typu T-bar umożliwia przymocowanie urządzenia także do suﬁtu
podwieszanego. Dzięki temu pasuje do każdej przestrzeni biurowej.

Postaw go na biurku
Zorganizuj przestrzeń dzięki prostym rozwiązaniom, stawiając urządzenie na blacie biurka.

Konﬁguracja sieci Multy z poziomu przeglądarki internetowej
Przyjazny dla użytkownika panel konﬁguracyjny Multy ułatwia wprowadzenie ustawień oraz zarządzanie
systemem.

Łatwa instalacja i zarządzanie przez aplikację Multy
Intuicyjna aplikacja Multy ułatwia uruchomienie i obsługę sieci ﬁrmowej. Status sieci można wygodnie
monitorować z poziomu telefonu.

Najlepsza ochrona sieci w swojej klasie
Zaawansowana usługa Multy Plus zabezpiecza sieć, chroniąc ją w czasie rzeczywistym. To ochrona
najwyższej klasy, zabezpieczająca przed atakami cybernetycznymi, która gwarantuje brak problemów i
stałą ochronę wszystkich urządzeń.

Sieć gotowa do pracy
Zaoferuj klientom połączenia bezprzewodowe z hotspotem bez konieczności posiadania dużej wiedzy IT.
Nasz interfejs graﬁczny oparty na przeglądarce internetowej umożliwia bezproblemową konﬁgurację
hotspota.

Rozbudowa instalacji bezprzewodowej
Multy Plus nie wymaga połączenia kablowego pomiędzy punktami Multy, dlatego uwalnia cię od
konieczności tworzenia instalacji kablowej. Przy rozszerzaniu sieci Wi-Fi, uniwersalny system montażowy
zapewnia klientom biznesowym elastyczność rozwiązań. Oszczędź czas, pieniądze oraz swoje zdrowie i
postaw na łatwą instalację Multy Plus!

Hotspot ze stroną powitalną dla nowych klientów
Zapewnij nowym klientom dostęp do szybkiej i niezawodnej sieci bezprzewodowej bez zakłócania pracy
sieci ﬁrmowej. Uruchom dla nowych klientów stronę powitalną z regulaminem i warunkami korzystania z
sieci.

Uproszczona komunikacja Wi-Fi dla ﬁrm
Multy Plus to stabilny i elastyczny bezprzewodowy system typu mesh zaprojektowany dla ﬁrm, który
oferuje wysoką prędkość połączeń i wszechobecny dostęp do Wi-Fi. System ten zapewnia dostęp zdalny z
poziomu dowolnego urządzenia mobilnego, ułatwiając zarządzanie siecią z dowolnego miejsca. Stworzenie
wielu niezależnych sieci dla nowych klientów, pracowników i administratorów wpływa na maksymalizację
efektywności w ﬁrmie.
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