
AC750 dual band Wireless AC-åtkomstpunkt router
och repeater väggkontakt
Product ID: WFRAP433ACD

Denna trådlösa åtkomstpunkt med dual-band, router och repeater gör det enkelt att skapa ett trådlöst
nätverk från din befintliga trådlösa nätverksanslutning eller förlänga avståndet och prestandan på ditt
WiFi-nätverk över hela hemmet eller kontoret. 

Skapa ett trådlöst nätverk eller förläng ditt WiFi

Koppla helt enkelt in Wireless-AC-förlängaren till ett vägguttag för att skapa eller förbättra din trådlösa
miljö genom en av tre valbara driftslägen: Åtkomstpunkt, router och repeater. 

Wireless-AC-åtkomstpunkt - låter dig lägga till trådlös funktion till en icke-trådlös router för att
maximera bekvämligheten och nätverkets skalbarhet.

Trådlös router - låter dig koppla ihop flera trådlösa enheter för att skapa ett privat nätverk och
ger kommunikation mellan enheterna och till Internet.
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Wireless-AC repeater - förlänger räckvidden på ditt trådlösa 802.11ac-nätverk för att utvidga
WiFi-täckningen över hela hemmet eller kontoret. Den boostar signalen för att eliminera döda
punkter och ger en starkare signal i områden med hinder som vanligen skulle reducera räckvidden.
WiFi-förlängaren är även bakåtkompatibel med 802.11b/802.11g/802.11n-nätverk så att du kan
använda den med trådlösa routrar som använder äldre standarder.

Supersnabb AC750

Med sin dual-band-teknik ger denna trådlösa åtkomstpunkt, router och repeater simultana anslutningar
på 2,4 GHz  och 5 GHz. Den ger supersnabba WiFi-hastigheter genom anslutningar på 2,4 GHz
(300 Mbps) och 5 GHz (450 Mbps) samtidigt. Det mindre belastade bandet på 5 GHz är idealiskt för HD-
videoströmning eller onlinespel.

Inbyggd säkerhet

För integritet och försvar mot nätverksintrång stöder Wireless-AC-förlängaren vanliga WiFi-
säkerhetsprotokoll som till exempel WEP, WPA och WPA2.

Kompakt och bärbar väggkontakt

Med en kompakt väggkontakt kan du installera enheten var som helst där det finns ett tillgängligt eluttag.
Dess kompakta storlek gör den idealisk för bärbarhet och löstagbara EU/UK/US-kontakter medföljer för
bekväm användning när du reser.

WFRAP433ACD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Utöka räckvidden eller öka signalstyrkan på en 802.11ac-signal så att
den täcker ett större område med bakåtkompatibilitet med Wireless-
B/G-nätverk

• Bli av med döda punkter i trådlösa nätverk eller svaga signaler som
beror på olika blockeringar, som väggar

• Förvandla din befintliga Ethernet-router till en Wireless-AC-
åtkomstpunkt istället för att köpa en ny router

• Skapa ett privat nätverk genom att koppla ihop flera trådlösa enheter
för kommunikation mellan enheterna och med Internet

Funktioner

• Ge ditt WiFi-nätverk mångsidiga prestandaalternativ med 3 trådlösa
lägen: Förlängare, router och åtkomstpunkt

• Kompakt väggkontakt utan behov av en extra strömadapter
• Simultana anslutningar på 2,4 GHz (300 Mbps) och 5 GHz

(450 Mbps)
• Tillåter upp till 32 WiFi-användare samtidigt
• Kompatibel med standarderna IEEE

802.11ac/802.11a/802.11n/802.11g/802.11b
• Inbyggda RJ45 10/100 Mbps WAN- och LAN-portar
• Stödjer trådlös WEP-, WPA- och WPA2-autentisering
• WPS-knapp för trådlös säkerhetskryptering med ett tryck
• 3x3dBi interna antenner (2 för 2,4 G och 1 för 5 G)
• Återställningsknapp
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Warranty 2 Years

Hårdvara Antennkonfiguration 2.4G 2T2R, 5G 1T1R

Chipset-ID Realtek RTL8881AN+8192ER

Gränssnitt Trådlöst Ethernet

Industristandarder IEEE 802.11ac/802.11a/802.11n/802.11g/802.11b

Portar 1

Prestanda Auto MDIX Ja

Auto-Negotiation Ja

Frekvensområde 2.4 ~ 5GHz

Maximal dataöverföringshastighet 300 Mbps vid 2,4 GHz och 450 Mbps vid 5 GHz

Maximalt avstånd 300 m / 950 ft

Säkerhetsfunktioner WEP-datakryptering

WPA and WPA2-PSK Data Encryption

WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption

Stöd för full-duplex Ja

Kontakt(er) Kontakttyp(er) 2 - RJ-45 Hona

1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)

Särskilda
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgängligt eluttag

Indikatorer LED-indikatorer 1 - Ström

1 - LAN-länk/Aktivitet

1 - WAN länk/aktivitet

1 - WiFi-länk/Aktivitet

Ström Inspänning 100 ~ 240 AC

Inström 0.1A Max

Strömförbrukning 3W/4W (avg/max)

Miljö Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 149°F)

Luftfuktighet 10% ~ 90%

Utseende Färg Vit

Produktbredd 50 mm [2 in]

Produkthöjd 70 mm [2.8 in]
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Produktlängd 61 mm [2.4 in]

Produktvikt 102 g [3.6 oz]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 229 g [8.1 oz]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - Väggkontakt Wireless-AC åtkomstpunkt

1 - network cable

3 - Utbytbara väggkontakter (NA/UK/EU)

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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