EnGenius EMR3000 trådlös
Mesh-Router AC1200
Router/Mesh
EMR3000 är en dubbelbands trådlös Mesh-router med senaste 11ACtekniken. Bland ﬂera fördelar ﬁnns förmågan att hitta och täcka de
vita ﬂäckar, som ofta uppstår i WiFi-nätet. Förutom att EMR3000 är
ovanligt kraftfull arbetar den med Mesh-teknik och kan därför med
automatik alltid hitta det bästa och snabbaste vägen för signalen.
Den totala överföringshastigheten är upp till 1.2 Gbps.

Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

Ref.768441
Art.Nr
EAN13

6552160083040

Står Ut För
Installeras via Engenius EnMesh App
IEEE802.11a/b/g/n/ac, Dual-Band & Dual Concurrent
Upp till 300Mbps (2.4GHz)+866Mbps(5GHz)
Mesh Easy, anslut med ett klick på routern
Stöd för högeﬀekts Mesh applikationer
Avancerad Firewall och Network Security
Stöd för EnGenius Cloud Service.
En WAN + en LAN-port AC teknologi när den är som bäst!

Huvudegenskaper
En USB-port stöder bl.a. USB-delning och DLNA. Enheten stöder också EnGenius molntjänster.

Efter att den första EMR3000 är ansluten till inkommande bredband tar det bara någon minut att upprätta ett Meshnätverk med hjälp av EnMesh-appen. Därefter ansluter du en eller ﬂera EMR3000 med en enkel knapptryckning. Med
andra ord kan du med EMR3000 njuta av ett snabbt och heltäckande Mesh-nätverk på någon minut!
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Heltäckande WiFi hemma

Har du problem med WiFi-räckvidd hemma? EMR3000 är det perfekta sättet att få ett heltäckande nät hemma. Hög
eﬀekt, bra interna antenner och Mesh-tekniken minskar antalet behövda enheter till ett minimum.

Fördelar med Mesh-nätverket

Tekniken bygger på att alla delar av nätet har förmågan att kunna kommunicera med varandra. Detta innebär att
signalen alltid kan välja den snabbaste och eﬀektivaste vägen. Blir någon enhet överbelastad, letar sig signalen fram via
annan väg.

Enkel konﬁguration, genom EnMesh-App

Med EnMesh kan man med små förkunskaper konﬁgurera och starta upp ett Mesh-nät, normalt helt utan
komplikationer. Med EnMesh-appen öppnar sig en enkel väg att helt enkelt låta system konﬁgurera sig självt, genom att
med endast en knapptryckning starta upp nät med upp till 32 enheter!

Internet of Things (IOT) via EnGenius Cloud Service

EnGenius molntjänst är en IoT-lösning som på enklast möjliga sätt kopplar ihop hemmets alla WiFi-enheter som:
Routers, Gateways, USB- enabled devices, Storage devices, Home sensors & IP cameras. IoT blir helt plötsligt enkelt tack
vara EnGenius!
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