
Акценти
· Сподели твоята 4G LTE мрежа – Сподели своята 4G LTE мрежа с множесто Wi-Fi

устройства и се наслади на скорост на сваляне до 150Mbps

�·  Голямо покритие – Мощни, интегрирани антени осигуряват стабилна безжична 
    връзка и по-добро покритие

��·  Без конфигуриране – Само поставете своята SIM карта в вградения 4G LTE
     модем и включете маршрутизатора 

· 733Mbps двулентов Wi-Fi – Създава едновременна двулентова Wi-Fi връзка, с
максимална скорост до 300Mbps на 2.4GHz и до 433Mbps на 5GHz честотна  лента

��·  Наличен LAN/WAN порт – Позволява ти да се свържеш към всеки един  стандартен
      кабелен, оптичен или xDSL модем 

AC 750
Двулентов безжичен 4G LTE маршрутизатор

SIM Card
Slot



Характеристики

· Огромен обхват – Мощни, интегрирани антени 
осигуряват стабилна безжична връзка и по-добро 
покритие

Безжичен обхват

AC750 двулентов безжичен 4G LTE маршрутизатор

4G LTE
· 4G LTE  – Идеален за 4G LTE мрежи

· 150Mbps/50Mbps – 150Mbps скорост на сваляне и 
50Mbps скорост на качване на данни

· Съвместимост – Съвместим с 4G/3G/2G мрежи

· Бърза безжична скорост –  Комбинирани
безжични скорости до 733Mbps едновременно 
на 2.4GHz и 5GHz честотна лента

· 802.11ac стандарт – до 3 пъти по-бърз трансфер 
на данните отколкото при 802.11n стандарта

Скорост



Характеристики

· Без конфигуриране – Само поставете своята SIM 
карта в вградения 4G LTE модем и включете 
маршрутизатора

· Наличен LAN/WAN порт – Позволява ти да се 
свържеш към всеки един  стандартен кабелен, 
оптичен или xDSL модем

· Бързо криптиране – Лесно WPA криптиране 
на безжична сигурност с едно натискане на 
бутона WPS

· Лесно вкл./изкл. – бутона за вкл./изкл. на Wi-Fi
позволява на потребителя бързо и лесно да
включи или изключи безжичната връзка

· Контрол на достъпа – Мрежата за гости осигурява
сигурен Wi-Fi достъп за Вашите приятели

· Родителски контрол – Създава ограничения за
достъп на всички свързани устройства

· Лесно управление – Управлението на 
честотната лента осигурява лесен контрол 
върху всички свързани устройства

· Криптиране за сигурна мрежа – WPA-PSK/WPA2-
PSK шифроването осигурява активна защита срещу
заплахи за сигурността на потребителските мрежи

Лесна употреба Сигурност
· Две честотни ленти едновременно – 

Допълнителната 5GHz лента намалява 
смущенията и осигурява по-стабилна връзка

· IP QoS – Разширения (Подобрения) QoS
автоматично разпознава и приоритизира
стрийминг и игрални приложения

Надеждност
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Клетъчна кула

4G LTE

AC750 Двулентов безжичен 4G LTE маршрутизатор

2.4GHz 300Mbps5GHz 433Mbps Жична връзка

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 
КОГАТО Е 
НЕОБХОДИМО

ДАЛЕЧНИ 
ДЕСТИНАЦИИ

СРЕЩИ И 
ИЗЛОЖБИ

Диаграми
Неограничени приложения Типична мрежова свързаност
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· Мрежови портове: 3 10/100Mbps LAN порта & 1 10/100Mbps LAN/WAN порт
· Бутони: WPS/Reset бутон, Wireless вкл./изкл. бутон, Power вкл./изкл. бутон
· Външно захранване: 12V/1A
· Размери (Ш x Д x В): 202 x 141 x 33.6 мм
· Антени: 3 вградени безжични антени, 2 разглобяеми външни 4G LTE антени

· Тип мрежа: 4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600MHz)
TDD-LTE (2300/2600MHz)
3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100MHz) 
2G: EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz)

· Безжични стандарти: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
· Честота: 2.4GHz и 5GHz
· Скорост на трансфер на данните: 300Mbps на 2.4GHz,  433Mbps на 5GHz
· Предавателна мощност: CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
· Чувствителност при приемане: 5GHz: 11a 54M: -74dBm

11ac HT20: -67dBm 
11ac HT40: -64dBm 
11ac HT80 : -60dBm 
11n HT20: -71dBm 
11n HT40: -70dBm

         2.4G: 11g 54M: -76dBm
11n HT20: -73dBm 
11n HT40: -67dBm

· Безжични функции: позволи забрани безжично радио, WDS мост, 
WMM, статистика на безжичната мрежа

· Безжична сигурност: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-
PSK криптиране

Спецификации

ЗАХРАНВАНЕ

WI-FI ON/OFF

WPS/RESET

LAN/WAN PORT For 
more options, 
connect to any 
standard cable/fiber/
xDSL modem

LAN ПОРТОВЕ
Свързване към жични 
устройства

СЛОТ ЗА SIM КАРТА
Поставете своята 4G LTE SIM карта

POWER ON/OFF

Хардуер Безжична мрежа
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Съдържание
· AC750 двулентов безжичен 4G LTE маршрутизатор Archer MR200
· RJ45 Ethernet кабел
· Захранване
· Кратко ръководство за инсталация
· Адаптер Micro към стандартна SIM карта
· Адаптер Nano към стандартна SIM карта

Сертификати
· CE, FCC, RoHS

Системни изисквания
· Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, 8, 8.1, MAC

OS, NetWare, UNIX или Linux
· Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 и по-висока, или

друг Java-съвместим браузър
· SIM карта

Изисквания към околната среда
· Температура при работа: 0℃~40℃  
· Температура на съхранение: -40℃~70℃ 
· Влажност при работа: 10%~90% без конденз
· Влажност при съхранение: 5%~90% без конденз

Софтуер
· Функции: 3G/4G маршрутизатор, безжичен маршрутизатор
· WAN тип: Динамичен IP/Статичен IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/

L2TP(Dual Access)
· DHCP: Сървър, Клиент, DHCP клиентски лист, Адресно резервиране
· Качество на услугата: Контрол на трафика (IP QoS)
· Порт пренасочване: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
· Динамичен DNS: DynDns, NO-IP
· VPN Passthrough: PPTP, L2TP, IPSec
· Контрол на достъпа: Родителски контрол, Контрол на локалното

управление, Списък на потребителите, График за достъп, Управление на
правилата

· Сигурност на защитната стена: DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain
Filter, IP and MAC Address Binding

· Протоколи: поддържа IPv4 и IPv6
· Управление: Контрол на достъпа, локално & дистанционно управление
· Мрежа за гости: 2.4GHz мрежа за гости x 1, 5GHz мрежа за гости x 1

Други

Спецификации
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Спецификациите могат да се променят без предупреждение. TP-LINK е регистрирана търговска марка на TP-LINK Technologies CO., Ltd. Другите марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. Никаква част от спецификациите не може да бъде възпроизвеждана под
никаква форма и по никакъв начин или да се използва, за направата на всички производни като преводи, трансформации или адаптациии, без разрешение от TP-LINK Technologies CO., Ltd.
Максималната безжична скорост до 750Mbps е теоретичната скорост на данните, получена от спецификациите на стандарта IEEE 802.11. Актуалната скорост и безжично покритие ще варират в зависимост от мрежовите условия и фактори на околната среда, включително обема на мрежата, строителните материали и конструкции
и натоварването на мрежата. TP-LINK не дава никакви преки или косвени декларации или гаранции за съвместимост на този продукт с всякакви бъдещи стандарти.

За повече информация, моля посетете:

http://www.tp-link.com/en/products/details/?categoryid=&model=Archer+MR200  

или сканирайте QR кода вляво

Подобни продуктиИдеален за използване с

Други

AC600 Двулентов безжичен 
USB адаптер
Archer T2U

300Mbps Безжичен N 
4G LTE маршрутизатор
TL-MR6400

AC600 Двулентов безжичен 
USB адаптер
Archer T2UH
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