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Asus Router RT-AC68U WiFi AC1900
4LANx1GB USB 3.0
Producent: Asus
Kod producenta: RT-AC68U
Gwarancja: 36
Dostępność: brak

Cena brutto: 615,00 zł
Cena netto: 500,00 zł

Opis produktu:
ASUS RT-AC68U to najszybszy na świecie router Wi-Fi z łączną przepustowością dwóch pasm rzędu 1900 Mbps.
1300 Mbps 802.11ac na paśmie 5 GHz zapewnia gigabitową przepustowość bezprzewodową, a technologia
Broadcom® TurboQAM™ przyspiesza 2.4 GHz 802.11n z 450 Mbps do 600 Mbpsdla kompatybilnych urządzeń.
Zasilany dwurdzeniowym procesorem router RT-AC68U eliminuje spadki wydajności, z którymi mają problem inne
urządzenia w intensywnie wykorzystywanych sieciach. Dzięki temu nawet w najbardziej zatłoczonych sieciach
domowych strumieniowanie filmów HD jest zawsze płynne, latencja jest niska w grach online i połączeniach VoIP, a
transfer plików nigdy nie jest przerywany. RT-AC68U posiada dwa porty USB do udostępniania plików, drukarek i
modemów 3G/4G oraz port USB 3.0 - nawet 10-krotnie szybszy, niż USB 2.0. Ekskluzywne rozwiązanie ASUS
AiCloud przekształca domową sieć w osobistą chmurę umożliwiającą łatwe strumieniowanie i udostępnianie
plików smartfonom, komputerom i tabletom. Synchronizacja router-router upraszcza synchronizację plików na
podłączonych urządzeniach magazynujących z innymi kompatybilnymi routerami firmy ASUS, dzięki czemu
użytkownicy mogą bardzo łatwo udostępniać duże pliki rodzinie i przyjaciołom. Łatwy w użyciu interfejs graficzny
ASUSWRT wyzwala pełną moc RT-AC68U, zapewniając pełną kontrolę nad optymalizacją sieci. 30-sekundowa
konfiguracja i łatwe zarządzanie ruchem sieciowym sprawiają, że nawet początkujący użytkownik może korzystać z
najbardziej wyrafinowanych funkcji, a wymagający użytkownicy z pewnością pokochają obsługę IPv6, wielu
identyfikatorów SSID oraz bezpieczny dostęp do VPN. AiProtection wykorzystuje nowoczesną, trzystopniową
ochronę Trend Micro™, sprawiając, że RT-AC68U jest jednym z najbezpieczniejszych routerów dostępnych na
rynku. Oferuje bardzo zaawansowane opcje kontroli rodzicielskiej, blokuje adresy złośliwych stron internetowych,
chroni przed włamaniami do komputera i samego routera oraz ostrzega, jeśli wykryje połączenie z zainfekowanym
urządzeniem. Stale monitoruje potencjalne słabości, takie jak siła haseł, czy wrażliwe punkty systemu
operacyjnego. AiProtection chroni urządzenia Wi-Fi bez potrzeby instalowania oprogramowania
zabezpieczającego, takie jak telewizory smart TV, konsole gier i inteligentne urządzenia domowe. Zasilany 5-tą
generacją Wi-Fi (5G Wi-Fi), nowy chipset 802.11ac zapewnia superszybkie działanie RT-AC68U. Co więcej, RT-AC68U
wykorzystuje technologię TurboQAM™, która dodatkowo przyspiesza łączność 802.11acWi-Fi. Na paśmie 2.4 GHz
jest o 33% szybszy, niż standardowy router 802.11ac, zapewniając transfer 600 Mbps, natomiast na częstotliwości
5 GHz zapewnia transfer rzędu 1300 Mbps - trzykrotnie więcej, niż 802.11n. To łączna, bezprzewodowa moc 1900
Mbps! RT-AC68U posiada dwurdzeniowy procesor, który eliminuje spadki wydajności, z którymi mają problem
inne urządzenia. Dzięki temu nawet w najbardziej zatłoczonych sieciach domowych strumieniowanie filmów HD
jest zawsze płynne, latencja jest niska w grach online i połączeniach VoIP, a transfer plików nigdy nie jest
przerywany. ASUS AiRadar w sposób inteligentny ulepsza łączność bezprzewodową wykorzystując technologię
specjalną technologię wzmacniającą sygnał oraz ekskluzywne rozwiązanie ASUS RF. Dzięki temu zapewnia
zwiększone pokrycie sygnałem, dynamiczne zwiększenie prędkości przesyłania danych oraz lepszą stabilność.
Dzięki możliwości jednoczesnej pracy na pasmach 2.4GHz i 5GHz z przepustowością odpowiednio 600 i 1300
Mbps, RT-AC68U zapewnia łączną prędkość rzędu 1900 Mbps i gwarantuje pełną stabilność pracy. Podstawowe
czynności związane z Internetem, takie przeglądanie stron, czy pobieranie plików, mogą odbywać się na paśmie
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2.4 GHz, natomiast bardziej wymagające operacje, takie jak strumieniowanie filmów Full HD, gry online, czy
aplikacje zużywające dużo transferu - na mniej zatłoczonym paśmie 5 GHz. Porty USB 3.0 umożliwiają transfer
danych z 10-krotnie większą prędkością, niż USB 2.0. Dzięki portowi USB, RT-AC68U doskonale nadaje się do
udostępniania plików, multimediów i sieci 3G/4G, natomiast ASUS AiDisk oferuje zdalny dostęp i strumieniowanie
zawartości. Podczas gdy w innych routerach porty USB są umieszczone ciasno jeden obok drugiego, porty USB w
RT-AC68U zostały rozmieszczone tak, aby zawsze był do nich łatwy dostęp. ASUSWRT umożliwia konfigurację,
monitorowanie i kontrolowanie aplikacji sieciowych w sposób intuicyjny. Rozwiązanie umożliwia zarządzanie
wszystkimi urządzeniami klienckimi oraz ustawieniami przy pomocy jednego interfejsu graficznego. Dużo grasz,
albo oglądasz filmy w sieci? Niezależnie od tego, do czego będziesz go wykorzystywać, RT-AC68U posiada QoS
umożliwiający przydzielanie przepustowości łącza wybranym zadaniom. Dzięki monitorowi ruchu sieciowego
użytkownik może sprawdzić wykorzystanie zasobów sieciowych za pomocą czytelnego interfejsu. Skorzystaj ze
smartfona, tabletu lub komputera PC, aby skonfigurować router firmy ASUS w ciągu 30 sekund w trzech łatwych
krokach. Wystarczy podłączyć kable do routera, uruchomić przeglądarkę i postępować zgodnie z poleceniami
kreatora instalacji, aby połączyć się z intranetem. ASUS AiCloud* pozwala Ci korzystać z osobistych danych
wszędzie i zawsze tam, gdzie masz dostęp do Internetu. Łączy Twoją sieć domową i usługę dysku internetowego*
oraz umożliwia korzystanie z nich za pośrednictwem aplikacji mobilnej AiCloud dla smartfonów iOS lub Android
albo przez spersonalizowany adres URL w przeglądarce WWW. Even better, connect your AiCloud with another
compatible router and expand your cloud even further. Teraz wszystkie Twoje dane wędrują wraz z Tobą. Router
RT-AC68U obsługuje do 300 000 sesji pobierania/wysyłania danych - to 20-krotnie więcej, niż inne routery. Dzięki
temu zapewnia niezwykle płynne połączenia. Download Master i ulepszony serwer multimedialny umożliwiają
pobieranie i odtwarzanie plików multimedialnych, przechowywanych na dołączonej do routera pamięci USB, na
kompatybilnych urządzeniach takich jak komputer PC, tablet, PS3, Xbox i telewizor Smart TV. Łatwe tworzenie
serwerów VPN - surfuj po Internecie i korzystaj ze swoich danych niezależnie od tego gdzie jesteś. Dzięki
szyfrowaniu MPPE transmisja danych jest zawsze bezpieczna. RT-AC68U obsługuje do trzech sieci
bezprzewodowych na paśmie 2.4GHz oraz do trzech sieci na paśmie 5GHz, dzięki czemu użytkownik może ustalać
czas korzystania oraz ograniczać dostęp za pomocą zaawansowanych opcji, w tym przy pomocy kontroli
rodzicielskiej.
Parametry:
Częstotliwość
Architektura sieci LAN
Wbudowane Port WAN
Port LAN
Szyfrowanie

Obsługa DSL Internet (Aster City, UPC,
osiedlowe sieci kablowe)
Wbudowany modem ADSL/VDSL
Obsługa 3G/4G

2,4 GHz i 5 GHz
Wireless IEEE 802.11ac/n/g/b
1x10/100/1000Mbit Cable/xDSL (RJ45)
4x1000BaseT (RJ45)
WPA2
WPA
WPS
WEP
Tak
Nie
Tak - USB
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Obsługiwane protokoły

Obsługiwane protokoły routingu
Obsługiwane protokoły VPN

Interfejs USB
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PPTP - protokół komunikacyjny umożliwiający tworzenie wirtualnych
sieci (VPN)
IPSec - zbiór protokołów służących implementacji bezpiecznych
połączeń
L2TP - umożliwia szyfrowanie ruchu IP, IPX oraz NetBEUI
DNS - Domain Name System, system nazw domenowych
UPnP - protokół typu P2P (&quot,połączenie bezpośrednie&quot,) dla
komputerów osobistych oraz urządzeń WiFi
DDNS - Dynamic Domain Name Syste
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
DLNA - Digital Living Network Alliance
ruting statyczny
ruting dynamiczny
IPSec pass-trough
L2TP pass-trough
PPTP
1 x USB 2.0
1 x USB 3.0

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych
przepisów prawnych.
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