
· AC750 – разширена двубандова скорост до 750Mbps

· Външни антени – за по-добро безжично покритие и надеждна връзка

· Гигабитен Ethernet порт – свързва жичните устройства във Вашата мрежа с
гигабитна скорост

· Високоскоростен режим – Използвайте двете Wi-Fi ленти, за да създадете
светкавично бърза връзка, по едната да изпращате данни, а по другата да
получавате

Със следващото поколение Wi-Fi технология - 802.11ac, разширителят на 
безжичната мрежа TP-LINK RE210  се свързва безжично с вашия рутер, 
укрепвайки и разширявайки неговия сигнал в области, до които не може да 
достигне сам. 

Акценти
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Описание



· Конкурентен двулентов Wi-Fi  – Осигурява бърз
двулентов безжичен достъп с до 750Mbps и
802.11ac Wi-Fi стандарт.

· Gigabit Ethernet порт – Действа като безжичен
адаптер свързвайки жичните устройства на
гигабитна скорост.

· Висока скорост – С високоскоростната си
технология, RE210 използва по най-добрия
начин двете Wi-Fi ленти за установяване на
супер бързи връзки, идеални за ресурсоемки
задачи.

· Надеждна връзка – Две външни антени за по-
добро безжично покритие и надеждна
безжична връзка.

Скорост Надеждност

Характеристики

· Интелигентен индикатор на сигнала –
Интелигентен светлинен сигнал Ви помага да
намерите най-доброто местоположение за
оптимално безжично покритие показвайки
силата на сигнала.

· Криптиране с един бутон – Натиснете WPS
бутона на Вашия рутер и RE бутона на Вашето
RE210 в рамките на 2 минути за лесна връзка с
мрежата.

Лесна употреба

AC750 Разширител безжична мрежа RE210



RE210 увеличава Вашия съществуващ Wi-Fi обхват и доставя бърза 
безжична скорост до труднодостъпни места, осигурявайки 
надеждна връзка на лаптопи, сматфони, таблети и други безжични 
устройства. 

Адаптер за забавлениеУвеличено Wi-Fi покритие

Единичният Ethernet порт на RE210 позволява на разширителя да 
функционира като безжичен адаптер свързвайки жични устройства 
като Blu-ray® плеър, гейм конзоли, DVR-и и интернет TV. В същото 
време устройството споделя добре и безжичната мрежа.

AC750 Разширител безжична мрежа RE210

RE210

5GHz Wi-Fi

2.4GHz Wi-Fi

Съществуващо покритие на рутера 

Увеличено покритие на разширителя



· Стандарти и протоколи: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

· Интерфейс: 1*10/100/1000M Ethernet порт (RJ45)

· Тип щепсел: EU, UK, US

· Бутони: RE (Разширител) бутон, Reset бутон, LED бутон, бутон Включване

· Размери (Ш X Д X В): 94 x 54 x 75.2mm

· Антени: 2*външни

· Разход на енергия: около 6.5W

· Честота: 2.4GHz & 5GHz(11ac)
· Скорост на трансфер на данните: 5GHz: до 433Mbps, 2.4GHz: до 300Mbps
· Чувствителност при приемане: 2.4GHz:

270M: -70dBm@10% PER  
130M: -70dBm@10% PER  
108M:   -73dBm@10% PER
54M: -75dBm@10% PER
11M: -86dBm@8% PER
6M: -92dBm@10% PER
1M: -94dBm@8% PER
5GHz:
390M: -60dBm@10% PER
29.3M: -83dBm@10% PER
80M: -64dBm@10% PER
13.5M: -87dBm@10% PER
78M: -68dBm@10% PER
6.5M: -90dBm@10% PER
54M: -75dBm@10% PER
6M：-90dBm@10% PER

· Предавателна мощност: <20 dBm (EIRP)
· Безжични функции: Разширител
· Безжична сигурност: 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK

RE

Включване
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Спецификации
Хардуер Безжична мрежа



Съдържание
· AC750 Разширител безжична мрежа RE210
· RJ-45 Ethernet кабел
· Кратко ръководство за инсталация

Сертификати
· CE, FCC, RoHS

Системни изисквания
· Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista или Windows 7, 8,

Mac® OS, NetWare®, UNIX® или Linux
Изисквания към околната среда

· 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

Други

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.

www.tp-link.com

AC750 Разширител безжична мрежа RE210

Спецификации

За повече информация, моля посетете:

http://tp-link.com/en/products/details/?categoryid=&model=RE210

или сканирайте QR кода вляво

AC750 Разширител безжична 
мрежа RE200

300Mbps Разширител 
безжична мрежа с вградено  
гнездоTL-WA860RE

Подобни продукти




