AC1200 MAX

RE6500
Wi-Fi RANGE EXTENDER

Range Extender

Router

Utöka senaste generationens wireless-AC-signaler från
en befintlig router eller gateway till avlägsna delar av
hemmet och trädgården.
En rad olika faktorer kan påverka signalstyrkan som en högpresterande
router till olika delar av hemmet. Byggmaterial, störningar från
hushållsutrustning och till och med husets planlösning kan minska
Wi-Fi-täckningen.
Med en Linksys AC1200 MAX Range Extender (RE6500) får du wirelessAC-täckning och undanröjer döda zoner i alla hemmets vinklar och vrår.
RE6500 är kompatibel med din befintliga router eller gateway och utökar
den trådlösa täckningen i ditt hem. Du får en stark, tillförlitlig signal för
bandbreddskrävande enheter i hela hemmet och ute i trädgården.
RE6500 har simultana dual-band-hastigheter på upp till N med 300
Mbit/s (2,4 GHz) + AC med 867 Mbit/s (5,0 GHz)* som effektiviserar
trafiken och maximerar medieströmning. Tack vare innovativ Cross-Bandteknik kan de dubbla banden samtidigt ta emot information på ett band
och skicka på det andra. Detta minimerar tappade datapaket och ger en
starkare och mer konsekvent signal i hela hemmet.
Musikfantaster kan ansluta ett stereosystem eller högtalare till en MAX
Range Extender och direkt strömma favoritspellistor och låtar från en
smart enhet eller dator.
Linksys AC1200 Wi-Fi Range Extender har också fyra Ethernetportar
som ger internetanslutning för kabelbundna enheter från valfritt lämpligt
placerat aktivt eluttag.

Viktiga funktioner och fördelar
• Universell kompatibilitet
Wireless-AC-tekniken är kompatibel med alla a/b/g/n-enheter
Fungerar med valfri router eller gateway, inklusive sådana som
internetleverantören tillhandahållit
• Senaste generationens wireless-AC-teknik
Upp till 4,3 gånger snabbare än wireless-N-teknik med simultana
dual-band-hastigheter på upp till N med 300 Mbit/s (2,4 GHz)
+ AC med 867 Mbit/s (5,0 GHz) som effektiviserar trafiken och
maximerar dataöverföring
• Cross-Band-teknik
Maximerar samtidig användning av båda banden för snabbare
datahastigheter
• Ljudströmningsfunktioner
Anslut ett stereosystem eller högtalare till din AC1200 MAX för
att strömma favoritmusik från en smart enhet eller dator
• 4 Gigabit Ethernet-portar
Utöka räckvidden för fyra kabelbundna enheter och säkerställ
oavbruten medieströmning och snabb dataöverföring
• Löstagbara externa antenner
RE6500 har löstagbara antenner som kan justeras för bästa
möjliga täckning
• Enkel installation
Enkel installation utan en CD

AC1200 MAX

RE6500
Wi-Fi RANGE EXTENDER

Ljudutgång

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL:
• Linksys AC1200 MAX Wi-Fi Range Extender, RE6500
• Strömadapter
• Två dipolsantenner
• Ethernetkabel
• Snabbinstallationsguide
LÄGSTA SYSTEMKRAV
• Dator eller annan enhet med en Ethernetnätverksport
• Eluttag
• Wi-Fi Protected Setup-kompatibel router
• PC/Mac för verktyg  
	PC: Wi-Fi-utrustad med Windows XP SP3, Windows Vista
SP1 eller senare, Windows 7 eller Windows 8
	Mac: Wi-Fi-utrustad med Mac OS X Leopard 10.5.8 eller
senare, Snow Leopard 10.6.1 eller senare, Lion 10.7 eller
Mountain Lion 10.8
• Trådlöst: Befintlig trådlös router eller
anslutningspunkt med b/g/n eller a/n/ac

Ethernet

Knapp för Wi-Fi
Protected Setup

Ström

Trådlös drift:
Simultant dualband
2,4 GHz och 5 GHz
Trådlös säkerhet:
Knapp för Wi-Fi Protected Setup
WPA-/WPA2-kryptering
SPI-brandvägg
WEP-kryptering
Portar:
1 ljudutgång
4 Gigabit Ethernet
Ström

Produktvikt (kg): 0,15
Produktdjup (cm): 3,3
Produktbredd (cm): 9,2
Produkthöjd (cm): 12,5
Enhetsvikt (kg): 0,51
Enhetsdjup (cm): 8,1
Enhetsbredd (cm): 16,8
Enhetshöjd (cm): 20,3
Paketantal: 20
Paketvikt (kg): 11,6
Paketlängd (cm): 45,01
Paketbredd (cm): 37,59
Pakethöjd (cm): 45,29

2 års begränsad garanti

*Maximala prestanda med specifikationerna för
IEEE:s 802.11-standard. Faktiska prestanda
kan variera, inklusive lägre kapacitet för trådlöst
nätverk, dataöverföringshastighet, räckvidd och
täckning. Prestanda påverkas av många faktorer
och förutsättningar. Den kan bland annat bero på
avståndet till åtkomstpunkten, trafikmängden i
nätverket, byggnadsmaterialet och konstruktionen,
operativsystemet, vilka trådlösa produkter som
används, lokala störningar och andra ogynnsamma
villkor.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
En aktiv, kundbetald internetuppkoppling krävs för anslutning
till internet.

Säker konfiguration med en knapptryckning fungerar
med enheter som stöder Wi-Fi Protected Setup,
exempelvis Linksys Wireless-AC-routrar och liknande.
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