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(slika je simbolična)

Blagovna znamka: XIAOMI
Zaloga: Na zalogi
Tip mrežne opreme: Usmerjevalniki (Router)

Kratek opis
Usmerjevalnik Xiaomi Mi AIoT AC2350
Xiaomi je pripravljen zagotoviti, da lahko doma uživate v najboljši
internetni povezavi. Neverjetna povezava v vašem domu potrebuje
najboljšo pomoč. Z enim najmočnejših usmerjevalnikov naokoli je
novi usmerjevalnik Xiaomi Mi AIoT AC2350 eden najzanimivejših
usmerjevalnikov, ki jih boste našli trenutno. Izdelan v črni barvi in 
z visokokakovostnimi materiali, ima ta usmerjevalnik 7 priključnih
anten, ki vam omogočajo uporabo z neverjetno hitrostjo prenosa.
Odlična povezava
Če želite dobiti spektakularno moč, jo boste dobili s tem novim
usmerjevalnikom. Ta model je s svojimi 7 antenami idealen za
razširitev pokritosti doma in v pisarni, saj boste dobili signal, da
doseže dlje kot kateri koli drug usmerjevalnik. Ta model omogoča
doseganje hitrosti do 2183Mbps prenosa na splošno,
spektakularna moč. Ta model je eden najbolj posebnih, ki jih boste
našli prav zdaj. Ima možnost samodejnega odkrivanja novih
naprav in povezovanja z njimi brez težav. Zasnovan je z več
funkcijami, kot so ustvarjanje VPN, nadzor LED, spreminjanje gesla
in celo omogočil nam bo ustvarjanje omrežja WiFi za goste,
odkrivanje vseh možnosti, ki jih omogoča novi usmerjevalnik
Xiaomi. Poleg tega je izjemno stabilen, zato vam ne bo šlo na
nadležne ureznine, ki pokvarijo izkušnjo, zlasti za igralce spletnih
iger na srečo. To je idealen usmerjevalnik za vse tiste uporabnike,
ki iščejo model z večjo pokritostjo. Nehajte se pritoževati nad svojo
internetno linijo in se zabavajte, da boste končno uživali v
internetu, nič več težav z novim usmerjevalnikom Xiaomi.
Neverjetno je!
Tehnične speciﬁkacije Usmerjevalnik Xiaomi Mi AIoT
AC2350:
• Model: Moj usmerjevalnik AIoT AC2350 (R2350)
• Procesor: Qualcomm QCA9563
• Notranji pomnilnik: 128 MB
• Vrste povezave usmerjevalnika: Ethernet, brezžična povezava
• Hitrost prenosa: 2183 Mbps
• Omrežni protokoli: IEEE 802.11b / g / n, IEEE 802.3 / 3u
• Brezžični standard: Wi-Fi 2
• Brezžična varnost: WPA-PSK, WPA2-PSK
• Antena izdelka: 6 zunanjih visoko ojačitvenih anten + 1 zunanja
AIoT antena
• 3 x 2,4 G Wi-Fi (največja podpora za protokol IEEE 802.11an,
največja teoretična hitrost do 574 Mb / s)
• 4 x 5G Wi-Fi ((do protokola IEEE 802.11ac, največja teoretična
hitrost do 2402 Mbps)
• Operacijski sistemi: Android 4.0 ali novejši, IOS, Linux, MAC OS X,
Win 2000, Win 2008, Win Vista, Win XP, Win7 32, Win7 64, Win8
32, Win8 64
• Vrata LAN: 3 vrata
• Maks. Hitrost prenosa podatkov LAN / Wi-Fi Prenosna hitrost:
2402Mbps

