
Характеристики：

Описание：

AC1750 Двулентов гигабитен 
безжичен маршрутизатор

Archer C8 предлага следващо поколение 11ac Wi-Fi стандарт, с обща скорост на трансфер на данни до 1.75Gbps, с 1.3Gbps през  5GHz канал и 
450Mbps през 2.4GHz канал. Ултрабързият 800Hz двуядрен процесор функционира като голямо "сърце" за бърза, стабилна и впечатляваща 
производителност на Wi-Fi, Ethernet и USB устройствата. Пълното покритие у дома с отлична гигабитна безжична връзка са идеални за 
изискващите интензивен трафик приложения като HD видео стрийминг и онлайн игри, което ви позволява да се насладите на супер-бърза връзка 
у дома. Ако предпочитате кабелна връзка,  Archer C8 е оборудван с пет гигабитови порта, за да осигури светкавично бърз трафик без 
прекъсвания. Двата USB порта ще ви позволят да изградите една голяма домашна интернет мрежа чрез споделяне на принтери, флаш памети, FTP 
сървъри или мултимедийни плейъри.

Следваща генерация Wi-Fi 802.11ac стандарт

Едновременни 5GHz 1300Mbps и 2.4GHz 450Mbps връзки с 
комбиниран безжичен трансфер на данни до 1.75Gbps 

Гигабитните портове подсигуряват супер бърза 
скорост на трансфер на данни

3-те двулентови сменяеми антени осигуряват максимално 
безжично покритие и надеждност във всички посоки

Вградения в устройството принт сървър поддържа 
безжичен печат от различни компютри чрез свързване 
на USB принтер към маршрутизатора

Контролът на достъп осигурява сигурен Wi-Fi достъп за 
гости споделяйки своята домашна или офисна мрежа 

Поддържа IPV6 

Родителският контрол дава възможност на администратора да 
създаде ограничен достъп за деца и персонал

Beamforming технология - Осигурява по-добър обхват и 
производителност чрез фокусиране на безжичния сигнал 

Gigabit
Ports

Up to 
1300Mbps 
+450Mbps

Security
ConnectionDual Band

5+2.4GHz IPv6-
Enabled

Maximum
Range
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USB 3.0
port

8

Супер бърз USB 3.0 порт - до 10x по-бърз от USB 2.0 порта

USB 2.0 порт - лесно споделяне на принтери, файлове или медии 
с Ваши приятели или семейство, локално или чрез интернет
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Спецификации：

Интерфейс

Бутони

Безжични стандарти 

Честота

Скорост на трансфер на данните

Безжични функции 

Безжична сигурност 

SOFTWARE FEATURES 

WAN тип

DHCP

Качество на услугата 

Порт пренасочване 

Динамичен DNS 

VPN Pass-Through 

Родителски контрол

Firewall сигурност

USB споделяне 

Управление

Интернет протокол

AC1750 Двулентов гигабитен безжичен маршрутизатор Archer C8

Хардуерни характеристики

Външно захранване 

Тип антена 

Безжични  характеристики

4х 10/100/1000Mbps LAN портове  
10/100/1000Mbps WAN порт
1х  USB 2.0 порт
1х USB 3.0 порт
WPS/Reset бутон
Wireless вкл./изкл. бутон 
Power вкл./изкл. бутон

12VDC / 3.3A

3 сменяеми двулентови антени (RP-SMA)

(2dBi за 2.4GHz и 3dBi за 5GHz) 

IEEE 802.11a/n/ac, 5GHz

IEEE 802.11b/g/n, 2,4GHz

2.4GHz и 5GHz

5GHz: до 1300Mbps

2.4GHz: до 450Mbps

позволи/забрани безжично радио, WDS мост, WMM, статистика на безжичната мрежа

WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK криптиране

Динамичен IP /Статичен IP /PPPoE /PPTP (Dual Access) /L2TP (Dual Access) /BigPond

Сървър, Клиент, DHCP клиентски 
лист, Адресно резервиране

Контрол на трафика

Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ

DynDns, Comexe, NO-IP

PPTP, L2TP, IPSec

Списък с позволени, График за достъп

DoS, SPI Firewall
IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter 
IP и MAC Address Binding

Поддържа Samba (Storage)/FTP сървър/Медиа сървър/Принт сървър 
Контрол на достъпа
Локално управление
Дистанционно управление
IPv4, IPv6
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Диаграма:

Два USB порта

AC1750 Двулентов гигабитен безжичен маршрутизатор Archer C8

Опаковка:
AC1750 Двулентов гигабитен 
безжичен маршрутизатор
Archer C8 
3 сменяеми антени
Захранване
CD
Ethernet кабел
Кратко ръководство за инсталация

OTHERS
Сертификати
Системни изисквания 
Размери (Ш X Д X В)

Изисквания към околната среда

CE, FCC, RoHS, Wi-Fi, IPv6

Microsoft Windows 8/7/Vista/XP, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux.

221 X 86 X 168.5мм

Температура при работа:  0℃~40℃  (32℉~104℉) 

Температура на съхранение:  -40℃~70℃  (-40℉~158℉) 

Влажност при работа: 10%~90% без конденз

Влажност при съхранение: 5%~90% без конденз

Интернет

AC1750 Двулентов гигабитен 
безжичен маршрутизатор 

Archer C8 

принтирате или сканирате файлове

USB 2.0 порт

USB 3.0 порт

Гигабитен Ethernet
Връзка към компютри, 
TV и гейм конзоли 

споделяте файлове/снимки/музика/видео Връзка с твърд диск1/
Flash диск/принтер2 

DSL/Оптичен/Кабелен модем

1 Може да не се поддържат някои USB твърди дискове, които имат по-висока консумация и са без външно захранване. 
2 USB принтер контролера поддържа Windows 8/7 / Vista / XP 32 / 64bits и Mac OS. Информация за съвместимост с 

принтер може да получите като посетите www.tp-link.com.

Wi-Fi
вкл./изкл.

Захранване

Връзка към DSL, оптичен 
или кабелен модем

Интернет Power вкл./изкл.

Reset/WPS




