TP-Link AC1300 Sistema Wi-Fi Para Toda a Casa

Deco M5

Destaques

TP-Link HomeCare™
HomeCare torna o Deco o Sistema Wi-Fi Para Toda a Casa mais seguro, com
software distribuído pela Trend Micro®.

Wi-Fi, puro e simples.

Proteja os seus dispositivos de vírus e malware e use poderosas ferramentas de

A sua casa é unicamente sua, inclusive a sua rede Wi-Fi. Com um Sistema Deco Wi-

controle parental para manter a sua família protegida enquanto online.

Fi Para Toda a Casa, poderá conectar-se como e onde quiser. Todos os cantos de
cada divisão estarão cobertos (mais o seu jardim!) para que possa conectar-se de
forma simples e sem falhas em qualquer ponto da sua casa.

TP-Link ART™ (Tecnologia de Rotas Adaptáveis)
Com ART o Deco escolhe o melhor caminho para cada ligação, permitindo a
utilização da sua rede à velocidade máxima.
Com a sua seleção inteligente, a ART conecta os seus dispositivos à melhor
opção Deco e à banda Wi-Fi mais apropriada, eliminando opções aleatórias que
diminuem a performance da sua rede.

Instalação fácil
Instale a app, desempacote o Deco e nós mostramos-lhe o caminho durante o
resto do processo. Desde a configuração da sua rede Wi-Fi ao posicionamento
de cada unidade, a app Deco dá-lhe todas as informações necessárias, tornando
a instalação uma experiência tremendamente prática.
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Funcionalidades
Controles Parentais Fiáveis

Antivírus com
Licenciamento para 3 anos
Proteja contra vírus e malware cada dispositivo
conectados à sua rede doméstica

Faça a gestão de conteúdos e controle quando
cada dispositivo pode aceder à internet

· Perfis – Crie um perfil para cada membro da família e faça a gestão
individual para cada
· Filtro de Conteúdos – Disponibilização de quatro níveis de filtragem
de conteúdos destinados a várias faixas etárias
· Controles Temporais – Defina limites diários para o tempo total
online e bloqueie o acesso de uma pessoa entre certos períodos de
tempo

Aceda a relatórios mensais com o uso, conteúdos
bloqueados e ameaças à segurança da rede

· Tempo Online – Os três perfis que passaram mais tempo online
· Filtragem de Conteúdos Maliciosos – Bloqueie sites maliciosos
listados na base de dados da Trend Micro, garantindo a navegação
segura de toda a família

· Velocidade Mais Alta – Teste mensal mais rápido de acesso à internet

· Sistema de Prevenção contra Intrusos – Proteja a sua rede e
aplicações contra ataques externos e elimine vulnerabilidades

· Ataques Maliciosos Detetados pelo Deco – O Deco previne que estes
ataques infetem a sua rede

· Dispositivos Conectados – Número total de dispositivos conectados à
sua rede Deco este mês

· Quarentena de Dispositivos Infetados – Previna que dispositivos
infetados enviem informação sensível ou ameaças à segurança de
terceiros

· Pause a Internet – Pause o acesso à internet por parte de um
membro da família quando quiser

Mantenha a sua rede doméstica segura através de
firewall e encriptação wireless

Qualidade de Serviços
Prioritize dispositivos e aplicações para uma
performance mais rápida quando precisar
A app Deco ajuda-o a identificar o local ideal para
instalar cada unidade

· Encriptação para uma Rede Segura – Encriptação WPA/WPA2
permite uma proteção ativa contra ameaças à segurança da sua rede
· Para Aplicações– Prioritize a atividade online que é mais importante
para todos os utilizadores da rede

· Teste de Conexão Automática – Teste a conexão dos seus Decos e
identifique facilmente a melhor localização para cada unidade

· Firewall – Proteja os dispositivos da sua rede de ataques maliciosos

· Para Dispositivos – Dê maior prioridade aos dispositivos que
necessitam da ligação mais rápida

· Gestão Automática – Esteja onde estiver, faça a gestão da sua rede
Deco a partir de um smartphone ou tablet através da app
· Atualização Online – Mantenha-se informado sobre as atualizações
de firmware mais recentes
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Especificações
Hardware
· Portas: 2 Portas LAN/WAN Gigabit Ethernet, 1 Porta USB Type-C
· Botões: 1 botão Reset
· Tipo de Antena: 4 antenas internas por cada unidade Deco

Software
· WAN: Dynamic IP/Static IP/PPPoE
· DHCP: Server, Client
· Qualidade de Serviços: WMM
· Segurança da Firewall: SPI Firewall
· Protocolos: Suporta IPv4 e IPv6

· Conteúdos da Embalagem de Sistema Wi-Fi Para Toda a Casa (3-unidades):
3 Unidades Deco
1 Cabo Ethernet RJ45
3 Fontes de Alimentação
· Conteúdos da Embalagem de Sistema Wi-Fi Para Toda a Casa (1-unidade):
Para instalação independente ou para adição a um sistema já existente, para maior cobertura

1 Unidade Deco

· Wireless Onboarding: Bluetooth 4.2

1 Cabo Ethernet RJ45

· Flash: 32MB

1 Fonte de Alimentação

· SDRAM: 256MB
· Fonte de Alimentação Externa: 12 V/1.2 A
· Dimensões (Diâmetro x Altura): 120 mm x 38 mm

Outros
· Certificações: CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,
RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS ·
· Requisitos para Smartphone/Tablet:
iOS 8.0 ou superior
Android 4.3 ou superior
Bluetooth 4.0 ou superior
· Ambiente:

Wireless

Temperatura de Funcionamento: 0℃~40℃

· Standards Wireless: IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Temperatura de Armazenamento: -40℃~70℃

· Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz

Humidade de Funcionamento: 10%~90% sem condensação

· Velocidade por Banda: 867 Mbps a 5 GHz, 400 Mbps a 2.4 GHz

Humidade de Armazenamento: 5%~90% sem condensação

· Força do Sinal: FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)

· Rede Guest: 2.4 GHz guest network x 1, 5 GHz guest network x 1

· Segurança Wireless: WPA-PSK/WPA2-PSK

· Funcionalidades: Controle Parental, Antivírus Incluído com Licenciamento
por 3 Anos, QoS (Qualidade de Serviço), Relatórios, Instalação Assistida
· Gestão: Gestão Local, Gestão Remota
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