
Deco Voice X20

 AX1800 Mesh Wi-Fi 6 نظام

مع مكرب صوت ذ� للتحكم الصو�

 AX1800 Mesh Wi-Fi 6 نظام

مع مكرب صوت ذ� للتحكم الصو�
واي فاي يف جميع االتجاهات

تحكم صو� يف كل مكان

Voice Control

Mesh Wi-Fi



تغطية واي فاي يف جميع االتجاهات، وتحكم صو� يف كل مكان
Deco الصوتيه = تكنولوجيا TP-Link Mesh + واي فاي 6 + مكرب صوت ذ�  

تعرف عيل شبكة Mesh Wi-Fi 6 القوي
تتميز بتقنيات Mesh Wi-Fi 6 لتقديم شبكة Wi-Fi فائقة

الرسعة وإشارات أقوى وقدرة أكرب يف تجربة استخدام كثيف.

تجوال سلس مع اسم Wi-Fi واحد
تجول يف جميع أنحاء منزلك واحتفظ باتصال ثابت

مع أكرب رسعه ممكنه يف متاعب إعادة االتصال.

شبكة Wi-Fi Mesh آمنة لعائلتك
يوفر TP-Link HomeShield ح°ية يف الوقت الفعيل إلنرتنت

األشياء IOT ، وضوابط أبوية قوية ، وتقارير أمان شاملة.

Deco العمل مع جميع موديالت
قم بتكوين شبكة Mesh موحدة مع جميع وحدات الديكور.

.Decos هل تريد املزيد من التغطية؟ ببساطة أضف املزيد من
واي فاي قاتل للنقاط

امليته البعيده

واي فاي 6 برسعات تصل

إىل 1800 ميجابت يف الثانية

قم بتوصيل أك½

من 150 جهازًا

سهولة اإلعداد من

Deco خالل تطبيق 

أهم النقاط
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أهم النقاط

امتلك منزًال أك½ ذكاًء مع تجارب التحكم الصو� للمنزل بالكامل ، وانغمس يف حياة يومية أك½ إثارة

مع أليكسا املدمج. 

ال حاجة للتحدث بصوت عال
تسمع صوتك من جميع أنحاء الغرفة باستخدام

جهاز استقبال الصوت بعيد املدى 

Mesh باستخدام
 Wi-Fi 6 امأل منزلك بشبكة

فائقة الجودة 

Èسهل عىل األذن
يقدم صوتًا قويًا مع صوتيات طبيعية 

واضحة وصوت مخرتق عميق

مؤثرة بالكامل
يعرض الصوت يف جميع االتجاهات بتصميمه 

املخروطي الصو� الحاصل عىل براءة اخرتاع 

 تشغيل

املوسيقى

 أجهزة التحكم

الصو� الذكية

إرسال رسائل

صوتية

 احصل عىل

حالة الطقس

بث األخبار التحكم الصو�

 للواي فاي

NEWS
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 عامل تصفية املحتوى الضار - قم بحظر مواقع الويب الضارة املدرجة

 يف قاعدة البيانات املحدثة يف الوقت الفعيل للتأكد من أنه Óكنك

تصفح اإلنرتنت بأمان

 نظام منع التطفل - يحمي شبكتك وتطبيقاتك من الهج°ت الخارجية

ويزيل نقاط الضعف

 ح°ية أجهزة إنرتنت األشياء - اكتشف التهديدات االلكرتونيه للحفاظ

عىل خصوصيتك وح°ية أجهزة إنرتنت األشياء بشكل جيد

•

•

•

خصائص

ضوابط أبوية قوية
إدارة املحتوى والتحكم يف وقت

وصول كل جهاز إىل اإلنرتنت

 امللفات الشخصية - أنشئ ملًفا شخصيًا لكل فرد من أفراد األرسة ، وقم
بإدارته بشكل فردي

 مرشح املحتوى - أربعة مستويات متاحة لفلرتة املحتوى ، كل منها يخدم فئة

عمرية معينة

 ضوابط الوقت - قم بتعيÈ حدود زمنية يومية إلج°يل الوقت الذي يقضيه

عىل اإلنرتنت وحظر وصول الشخص إىل اإلنرتنت بÈ أوقات معينة

 قم بإيقاف اإلنرتنت مؤقتًا - قم بإيقاف اإلنرتنت الخاص بأحد أفراد العائلة

مؤقتًا واستأنف تشغيله وقت° تشاء

•

•

•

•

مضاد فÞوسات مدمج
 قم بح°ية جميع األجهزة املتصلة يف

منزلك من الفÞوسات والربامج الضارة

الح°ية
 قم بح°ية شبكتك املنزلية باستخدام جدار

ßالسل Þح°ية وتشف

 WPA / WPA2 / WPA3 Þلشبكة آمنة - توفر تشف Þالتشف

ح°ية نشطة ضد تهديدات األمان

جدار الح°ية - ح°ية أجهزة الشبكة من الهج°ت الضارة

القاàة السوداء - أضف أجهزة محددة إىل القاàة السوداء لح°ية 

شبكتك من املستخدمÈ غÞ املرصح لهم

•

•

•

Deco سهولة اإلعداد من خالل تطبيق
قم بإعداد Decos بسهولة وابحث عن 

املكان املثايل لوضع كل وحدة

 اختبار االتصال التلقاä - يخترب اتصال اإلنرتنت الخاص بجهاز  ديكو الخاص

 بك ويساعد يف تحديد موقع مناسب لهم

 اإلدارة عن بعد - قم بإدارة شبكة ديكو الخاصة بك من هاتف ذ� أو جهاز

لوحي عرب التطبيق ، بغض النظر عن املكان الذي تجد نفسك فيه

الرتقية عرب اإلنرتنت - ابق عىل اطالع بآخر تحديثات الربامج الثابتة

•

•

•

جودة الخدمة
 تحديد أولويات لألجهزة والتطبيقات

للحصول عىل أداء أرسع عند الحاجة

لألجهزة - أعط أولوية عالية لألجهزة التي تحتاج إىل اتصال إنرتنت أرسع •

Deco تعمل مع جميع موديالت
قم بتشكيل شبكة Mesh مع 

وحدات Deco التي تريدها

Óكن لجميع طرازات Deco العمل مًعا. ما عليك سوى توسيع تغطية 

Decos يف أي وقت عن طريق إضافة املزيد من Wi-Fi شبكة

•
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www.tp-link.com

منفذ الطاقة

الخصائص

األجزاء الرئيسية
· منفذ إي½نت: منفذا جيجابت لكل وحدة صوت ديكو

(WAN / LAN لشبكة äاستشعار تلقا) 

· الزر: 1 زر إعادة الضبط يف الخلف ، زر كتم الصوت ، زر اإلجراء ، 2 أزرار الصوت

· امليكروفون: مجموعة ميكروفون رباعية

· مكرب الصوت: مكرب صوت 5 وات برتدد كامل مع غشاء سلبي مزدوج الصوت

· استهالك الطاقة (بدون محول الطاقة): 14 وات كحد أقىص

· األبعاد (عرض × عمق × ارتفاع): 4.13 × 4.13 × 6.69 بوصة

 (105 × 105 × 170 ملم)

Þمدخالت محول الطاقة: 240-100 فولت ~ 50/60 هرتز 0.6 أمب ·

 12V 1.5A :مخرج محول الطاقة ·

واي فاي
IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz :الالسلكية Þاملعاي ·"

802.11k / v / r :بروتوكول الشبكة ·

· الرتدد: 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز

†Mbps on 2.4 GHz + 1201 Mbps on 5 GHz 574 :معدل اإلشارة ·

(FCC: <30 dBm(2.4 GHz), <30 dBm(5 GHz) CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz :طاقة اإلرسال ·

" WPA / WPA2-PSK / WPA3 Þتشف :ßاألمن الالسل ·

الربمجه
· وضع العمل: وضع الروتر  و وضع نقطة الوصول

 Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP : نوع التوصيل ·

DHCP خادم ·

IPv6 و IPv4 الربوتوكوالت: تدعم ·

· شبكة الضيف: 2.4 جيجا هرتز شبكة الضيف × 1 ، 5 جيجا هرتز شبكة الضيف × 1

 Ethernet اختياري ، TP-Link HomeShield ، BSS Color ، OFDMA ، 1024-QAM ، MU-MIMO :امليزات ·

Backhaul ، اإلعداد املساعد ، حجز العنوان ، إعادة توجيه املنفذ ، TP-Link DDNS ، IPTV ، IPv6 ، قواعد جدار 

الح°ية ، تحكم LED ، االتصال الذ�

· اإلدارة: اإلدارة املحلية؛ اإلدارة عن بعد؛ مدراء متعددون "

اخري
CE ، EAC ، FCC ، IC ، RoHS ، RCM :شهادة ·

· البيئة:

درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت ~ 104 درجة فهرنهايت)

درجة حرارة التخزين: 40- درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية (40- درجة فهرنهايت ~ 140 درجة فهرنهايت)

RH 90٪ ~ 10٪ :رطوبة التشغيل

RH 90٪ ~ 5٪ :رطوبة التخزين

محتويات العبوة Deco X20 ( قطعه واحده)

Deco Voice X20 1 وحدة

RJ45 1 كابل إي½نت

1 محول طاقة

1 دليل التثبيت الرسيع 

(Èقطعت ) Deco X20 محتويات العبوة

Deco Voice X20 2 وحدة

RJ45 1 كابل إي½نت

2 محوالت الطاقة

1 دليل التثبيت الرسيع 

محتويات العبوة Deco X20 ( ثالث قطع)

X20 3 وحدات ديكو فويس

RJ45 1 كابل إي½نت

3 محوالت الطاقة

1 دليل التثبيت الرسيع 

زر إعادة الضبط

منفذ اي½نت
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تنبيه: ال يجوز استخدام هذا الجهاز إال يف األماكن املغلقة يف جميع الدول األعضاء يف االتحاد األوروï ودول الرابطة األوروبية للتجارة الحرة.

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد FCC. يخضع التشغيل للرشطÈ التاليÈ: (1) ال يجوز أن يتسبب هذا الجهاز يف حدوث تداخل ضار ، و (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم تلقيه ، ðا يف ذلك التداخل الذي قد يتسبب يف تشغيل غÞ مرغوب فيه.

TP-Link 2021 © .أو الرشكات التابعة لها. العالمات التجارية وأس°ء املنتجات األخرى هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة ألصحابها .Amazon.com، Inc وجميع الشعارات ذات الصلة هي عالمات تجارية لرشكة Alexa و Amazon .دون إشعار Þاملواصفات عرضة للتغي

† معدالت اإلشارة الالسلكية القصوى هي املعدالت املادية املستلمه من مواصفات معيار IEEE 802.11. ال يتم ض°ن رسعة نقل البيانات الالسلكية الفعلية والتغطية الالسلكية وكمية األجهزة املتصلة وستختلف نتيجة لظروف الشبكة وقيود العميل والعوامل البيئية ، ðا يف ذلك مواد البناء والعقبات وحجم وكثافة حركة املرور وموقع العميل.
‡ يحتاج العمالء إىل دعم 802.11k / v / r وقد يحتاجون إىل إعداد إضايف. قد يختلف األداء حسب جهاز العميل.

§ يشمل HomeShield الخطة األساسية املجانية. تطبق الرسوم عىل خطه احرتافيه. قم بزيارة tp-link / homeshield ملزيد من املعلومات.
  يتطلب استخدام Wi-Fi 6 وامليزات األخرى ðا يف ذلك OFDMA و MU-MIMO و QAM-1024 و BSS Color من العمالء دعم امليزات املقابلة أيًضا.

* يحتاج املستخدمون إىل تسجيل الدخول أو تسجيل حساب Alexa الستخدام املساعد الصو� Alexa. يتم توفÞ الوظائف والخدمات ذات الصلة بواسطة Amazon Alexa. لن تقوم TP-Link بجمع أو تخزين أو استخدام أي معلومات صوتية للمستخدمÈ. لسياسة الخصوصية ، يرجى الرجوع إىل موقع أمازون.
** قد ال تتوفر ميزات Alexa Communication عىل هذا الجهاز ويجب عىل املستخدمÈ التحقق من تحديثات الربامج الثابتة املستقبلية لهذه امليزات.

 .www.spotify.com/connect/third-party-licenses. www.spotify.com/connect/third-party-licenses :لرتاخيص الجهات اخري املوجودة هنا Spotify يخضع برنامج ***


