TEW-810DR

Roteador dual band wireless AC750
TEW-810DR (v1.0R)
• Rede sem fios com um total de 733 Mbps: bandas AC de 433 Mbps + bandas N de 300 Mbps
• Codifica predefinita per la tua sicurezza
• Create an isolated guest network
• Conecte ao roteador por uma única pressão do botão WPS
• Quatro portas Ethernet com fio

Projetado para lidar com múltiplos streamings HD em uma residência com muitas conexões, o roteador dual band wireless AC750
TRENDnet, modelo TEW-810DR, cria duas redes-um sem fio simultâneas velocidade 433 Mbps de rede sem fio de alta AC e de 300
Mbps Wireless N de rede para conectar dispositivos sem fio comuns.

TEW-810DR

Facilidade de Uso

Desempenho

Facile installazione

AC de sem fio da próxima geração

Subito funzionante in pochi minuti grazie all’intuitiva
configurazione guidata

O 802.11ac proporciona vídeo HD sem interrupções em uma
rede residencial congestionada

Connessione one-touch

Dual band simultâneo

Conecte-se com segurança a um roteador ao simples toque
no botão Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Wireless 433 Mbps AC de alta velocidade + Wireless N de
300 Mbps

Segurança

Portas de ethernet
As Portas de Ethernet mantêm conexões de rede do elevado
desempenho

Sem fio cifrado
Per la tua sicurezza, il router è dotato di password esclusiva

Compatível retroativamente
Compatível com Wireless N e dispositivos Wireless G antigos
Rede do convidado
Crie redes seguras isoladas para acesso de visitantes
somente à internet

Poupança de energia

Controlo parental

La tecnologia GREENnet integrata riduce il consumo
energetico fino al 50%

Il controllo su determinati siti ou tipos de índice
IPv6

433 Mbps
300 Mbps

Jogos

Wireless AC

Filmes HD

Wireless N

Supporto rete IPv6

Música

Navegar na
Internet

Conversação
na Internet

E-mail

TEW-810DR

Especificações
Standards
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n (2.4 GHz até 300 Mbps)
• IEEE 802.11ac draft 2.0 (5 GHz até 433 Mbps)
Interfaccia de hardware
• 4 portas LAN 10/100 Mbps
• 1 porta WAN 10/100 Mbps
• Interruptor de alimentação
• Botão WPS
• LED indicadores
Segurança
• Criptografia Wireless até WPA2
• Firewall: NAT
• Controle de Acesso a Conteúdo: Mac, URL, IP
Filter

Funzioni Speciali
• Suporte IPv6
• Rede convidada com isolamento de Internet
• Suporte WDS
• Poupança de energia graças à tecnologia
GREENnet
• QoS controls
• Suporte DynDNS para: Dyn.com, easyDNS.com,
e NO-IP.com
Alimentação
• Entrada: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0.3 A
• Saídas: 12 V DC, 1 A
• Consumo de energia: 8 Watts (máx)
Temperatura de operação

• FCC
Dimensões
• 151 x 113 x 60 mm (5,9 x 4,4 x 2,3 polegadas)
Peso
• 187 g (6,6 onças)
Garantia
• 3 anni limitata
Conteúdo Da Embalagem
• TEW-810DR
• Guia de Instalação Rápido Multilíngue
• CD-ROM (O Guia de Usuário)
• Cabo da rede de x (1,5 m/5 pés)
• Adaptador do alimentazione (12 V, 1A)

• 0 - 40°C (32 - 104°F)
Umidade de Operação
• Máx. de 95% sem-condensação
Certificações
• CE

* As taxas sem fio Máximas do sinal são providas de IEEE 802.11 especificações teóricas. A produção e a cobertura reais de dados variarão segundo a interferência, o
tráfego de rede, os materiais de construção e as outras circunstâncias
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