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Характеристики：

Описание：

450Mbps безжичен N 
рутер

Безжичният N рутер TL-WR940N е устройство комбиниращо кабелна и безжична мрежова връзка, проектирано специално да удовлетвори 
изискванията от мрежова комуникация на малкия бизнес, малкия офис и дома. Той осигурява опростен, много бърз и удобен начин за 
безжичен достъп до интернет или Ethernet, за работа или за развлечения. Съвместим е със стандарта IEEE 802.11n (Draft 2.0) за скорости на 
безжичен трансфер на данни до 450Mbps. Рутерът разполага с 4 броя 10/100M комутационни портове за постигане на най-ефективния пренос 
на информация. TL-WR940N използва технологиите MIMO и SST™, има три външни фиксирани антени за разпространяване на сигнал във всички 
посоки и отлична безжична производителност, скорост на трансфер, стабилност и покритие.  TL-WR940N разполага също с "Wireless On/O�" 
бутон (за Вкл/Изкл на безжичната връзка), за да можете лесно да включвате или изключвате безжичната комуникация, когато е необходимо.         

Скоростта на безжичната връзка по N стандарт до 450Mbps 
прави този рутер идеален за приложения, които се нуждаят 
от висока пропускателна способност или са чувствителни 
към прекъсвания, като видео-стрийминг, онлайн игри и  VoIP 
(гласови/видео-конферентни връзки)
 
Бутонът Вкл/Изкл на безжичната комуникация позволява 
лесен начин да изключите връзката.

Лесна настройка на WPA криптирана, защитена комуникация 
с натискането на бутона WPS 

WDS безжичният мост осигурява безпроблемен пренос на 
връзката за разширяване на вашата безжична мрежа 

IP-базираното управление на скоростта на връзката позволява 
на администраторите да определят каква пропускателна 
способност да заделят за всеки свързан компютър

Родителският контрол позволява на родители или 
администратори да установят политика на ограничен 
достъп за децата или за персонала

Поддържа виртуален сървър, специално приложение и DMZ 
хост, което прави рутера перфектен за създаване на уебсайт 
в рамките на вашата локална мрежа

Предлага функцията Auto-mail (Автоматична поща) за системен 
журнал, удобно за управление на рутера
Осигурява обратна съвместимост с продуктите по 
стандарта 802.11b/g 

Съветникът за начална настройка осигурява бърза и 
безпроблемна инсталация

Елегантна външност, възможност за монтаж на стена или 
поставяне хоризонтално на бюро
 

Спецификациите могат да се променят без предварително известие. TP-LINK е регистрирана търговска марка на TP-LINK Technologies Co., Ltd. 
Другите марки и продуктови имена са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните собственици. Никаква част от тези 
спецификации не може да бъде възпроизвеждана по никакъв начин, или използвана в преведена или адаптирана форма без разрешение от 
TP-LINK Technologies Co., Ltd. 
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Спецификации：

450Mbps безжичен N рутер

Интерфейс

Бутон

Външно захранване

Безжични стандарти

Антена

Размери (Ш x Д x В )

Честота

Скорост на сигнала

EIRP

Чувствителност на приемане

Функции на безжичната връзка

Защита на безжичната връзка

WAN тип

DHCP

Качество на услугата

Прехвърляне на порт

Динамичен DNS

VPN пропускане

Контрол на достъпа

Сигурност със защитна стена

Управление

ХАРДУЕРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЕЗЖИЧНАТА ВРЪЗКА

СОФТУЕРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4 10/100Mbps LAN ПОРТОВЕ
1 10/100Mbps WAN ПОРТ

Бутон Wireless On/O� (Безжичен Вкл/Изкл), 
Бутон WPS/Ресет,
Бутон Захранване Вкл/Изкл

12V / 1A

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

3 х 5dBi фиксирани антени за работа във всички посоки

9.1 x 5.7 x 1.4 инча (230 x 144 x 35mm)

2.4-2.4835GHz

11n: Up to 450Mbps (динамична)
11g: Up to 54Mbps (динамична)
11b: Up to 11Mbps (динамична)

<20dBm(EIRP) 

270M: -68dBm@10% PER

130M: -68dBm@10% PER

108M: -68dBm@10% PER

54M: -68dBm@10% PER

11M: -85dBm@8% PER

6M: -88dBm@10% PER

1M: -90dBm@8% PER

Активиране/Деактивиране на безжичната връзка, WDS мост, WMM, 
Статистика на безжичната връзка

WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

Динамичен IP/Статичен IP/PPPoE/
PPTP(двупосочен достъп)/L2TP(двупосочен достъп)/BigPond

Сървър, Клиент, Списък с DHCP клиенти,
Резервиране на адрес

WMM, контрол на скоростта

Виртуален сървър, Port Trigerring (Задействащ порт), UPnP, DMZ

DynDns, Comexe, NO-IP

PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)

Родителски контрол, Локално управление, Списък на хоста, График на достъпа, 
Управление на правилата

DoS, SPI защитна стена
Филтър на IP адреси/Филтър на МАС адреси/Филтър на домейни
IP and MAC Address Binding

Контрол на достъпа
Локално управление
Отдалечено управление

Спецификациите могат да се променят без предварително известие. TP-LINK е регистрирана търговска марка на TP-LINK Technologies Co., Ltd. 
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TL-WR940N

Схема:

 450Mbps безжичен N рутер

Съдържание на пакета:
450Mbps Wireless N Router 
TL-WR940N

Захранващ адаптер

Ethernet кабел

CD с помощни средства

Кратко ръководство за инсталация

Сертификати

Системни изисквания

Околна среда

ДРУГИ

CE, FCC, RoHS, Wi-Fi

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, Windows8/ 8.1/10

MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux

Температура при работа: 0 ~40℃ (32℉~104℉)

Температура при съхранение: -40℃~70℃ (-40℉~158℉

Влажност при работа: 10%~90% некондензираща

Влажност при съхранение: 5%~90% некондензираща
      

Кабелна

Безжична

TL-WN821N
300Mbps безжичен
N USB адаптер

TD-8816  
TD-8816 ADSL2+ модем 
рутер

TL-WN951N
300Mbps безжичен
N PCI адаптер

TL-WR940N
450Mbps безжичен N адаптер

Десктоп Десктоп

Десктоп

Лаптоп

Лаптоп

Интернет


